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 Temos a alegria de apresentar ao público leitor o 
Festschrift Direito & Justiça em homenagem ao caríssimo 
Thadeu Weber, professor titular da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), pelo seu 
sexagésimo aniversário. A escolha do título não foi aleatória, 
mas estrategicamente tencionada a captar o espírito da 
pesquisa e da docência do homenageado que de modo 
cuidadoso e percuciente tem se debruçado com excelência 
acerca de temas da Filosofia do Direito (Rechtsphilosophie), 
especialmente, aqueles concernentes ao contratualismo 
moderno de Hobbes, Locke, Rousseau e Kant, passando 
pelos estudos significativos acerca de Hegel, culminando 
com as investigações sobre as teorias da justiça 
contemporâneas mormente as de Rawls e Dworkin. Tais 
atividades são exercidas tanto no Programa de Pós-
Graduação em Filosofia quanto no Programa de Pós-
Graduação em Direito, onde é professor do corpo 
permanente, e no Programa de Pós-Graduação em Serviço 
Social, onde é professor colaborador. 
 Trata-se de um Festschrift perpassado por uma 
abrangência teórica e por uma seriedade científica 
constatáveis quando se observa a lista de autores e de suas 
contribuições: são docentes das áreas da Filosofia e do 
Direito de diversas universidades brasileiras, com 
experiências de estudos em instituições de renome no 
exterior, atuantes em graduações e pós-graduações stricto 
sensu, em sua maioria com longos anos de docência e 
pesquisa.  
 Neste livro o leitor terá acesso a artigos resultantes 
de pesquisas de excelência na filosofia jurídica sobre pontos 
diversos concernentes ao direito e à justiça, tanto em seu viés 
de justificação normativa quanto em seu viés mais aplicado.  



 Parabenizamos ao homenageado e o agradecemos 
pelos anos de colaboração nos estudos e pesquisas 
especialmente acerca da Filosofia do Direito; também 
devotamos nossos sinceros agradecimentos a cada autor que 
contribuiu com a devida excelência com o envio do seu 
artigo para este livro; e ao nobre leitor(a) e pesquisador(a) 
que venha a ter acesso a este material que ora 
disponibilizamos, desejamos que o mesmo possa auxiliá-
lo(a) em suas pesquisas de um modo qualitativo. 

 
Cordialmente, os organizadores: 

 
Prof. Dr. Agemir Bavaresco (PUCRS) 

Prof. Dr. Francisco Jozivan Guedes de Lima (UFPI) 

 



 
 

O professor Thadeu Weber é professor titular na 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUCRS), onde exerce a docência e a pesquisa desde 1981. 
Atua no curso de Filosofia e nos Programas de Pós-
Graduação (Mestrado e Doutorado) de Direito e de 
Filosofia. Concluiu doutorado em Filosofia em 1992 na 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com 
a tese Hegel: Liberdade, Estado e História. Conta com uma vasta 
publicação de artigos, capítulos de livros e livros, 
destacando-se, dentre eles, os livros “Hegel: Liberdade, 
Estado e História” (VOZES, 1993); “Ética e Filosofia 
Política: Hegel e o formalismo kantiano” (EDIPUCRS 
1999/1ª ed. e 2009/2ª ed.); “Ética e Filosofia do Direito: 
autonomia e dignidade da pessoa humana” (VOZES, 2013). 
Concentra, atualmente, suas pesquisas na área de Teorias da 
Justiça.  
 
Para acesso ao lattes do homenageado, 
Cf.: http://lattes.cnpq.br/0652643529727347   
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INTRODUÇÃO 

 
A ciberantropologia é um ramo da antropologia 

cultural que estuda os sistemas cibernéticos e a relação entre 
humanos e as novas tecnologias. A ciberantropologia, na 
medida em que está interessada no estudo da relação entre o 
ser humano e a tecnologia concentra-se na pesquisa tanto 
dos contextos online dos fenômenos das redes sociais como 
naquele em que se dá a fusão do ser humano com a máquina 
tal é o caso do cyborg. Entendemos que a ciberantropologia 
relaciona-se com uma antropologia da tecnologia (cf. 
Fischer, 2009), pois a antropologia da tecnociência trata das 

                                                 

1 Este texto foi publicado no Periódico Veritas. Porto Alegre, v. 60, n. 2, 
maio-ago. 2015, p. 379-400. 

2 Doutor em Filosofia pela Universidade de Paris 1 (Panthéon-
Sorbonne). Professor do PPG/Fil/PUCRS. E-mail: 
abavaresco@pucrs.br; site: www.abavaresco.com.br  

3 Mestre em Filosofia pela PUCRS, bolsista pelo CNPq. E-mail: 
tgporto@protonmail.ch 

4 Acadêmico de Filosofia pela PUCRS, bolsista pelo CNPq. E-mail: 
giovane.martins1994@gmail.com  

mailto:abavaresco@pucrs.br
http://www.abavaresco.com.br/


22 Direito & Justiça: Festschrift em homenagem a Thadeu Weber 
 

 

formas emergentes dos futuros públicos cosmopolitas 
institucionalizados pelas redes sociais e suas implicações em 
todos os contextos e plataformas globais.    

Nossa hipótese é de que a ciberantropologia implica 
estudos antropológicos sobre a nova identidade e 
representação do ser humano conectado em redes sociais. 
Disto decorrem questões: Qual é a identidade humana em 
formação na plataforma da sociedade em rede? Qual é a 
lógica que atravessa a formação da identidade do ser humano 
comunicante em redes sociais comunicativas? As relações 
cibernéticas constroem-se em formatos de 
identidade/diferenças, contextos/significados fusionando o 
real/virtual em atualidade virtual. Por isso, a 
ciberantropologia apresenta-se como o estudo de uma nova 
identidade do ser humano a partir do fenômeno das redes 
sociais. O objetivo do estudo é tratar, interdisciplinarmente, 
o tema das redes sociais e das tecnologias da comunicação a 
partir da antropologia em seu ramo da ciberantropologia e 
da filosofia.  

A pesquisa trata, primeiramente, da 
ciberantropologia, enquanto um ramo da antropologia 
interessada em conhecer o fenômeno da tecnociência e as 
implicações culturais na constituição da identidade do ser 
humano conectado em redes sociais globais que são redes 
humanas emergindo da conexão de novos públicos 
mundiais. Em seguida, apresentamos a antropologia da 
tecnociência e suas quatro genealogias complementares que 
tecem a nova identidade comunicante na contradição da 
“insociável sociabilidade” humana, que isola e, ao mesmo 
tempo, aproxima os novos públicos cosmopolitas. Enfim, 
descrevemos a partir da lógica hegeliana a manifestação 
reflexiva entre a objetividade e a subjetividade livres e a 
implicação desta lógica nas Tecnologias da Informação e da 
Comunicação (TICs), isto é, a comunicação como 
virtualidade. A lógica de comunicação virtual apresenta o 
movimento de comunicação que fusiona o homo comunicans 
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com as TICs, constituindo o ciberantropos, isto é, o ser 
humano comunicante virtual.  
 
1 - CIBERANTROPOLOGIA E REDES HUMANAS  
 
 O paradigma tecnológico é um componente 
determinante que estrutura o modo de ser e de viver do ser 
humano. As pesquisas em tecnologia se sofisticam com 
celeridade, apresentando novos aparatos para facilitar o dia 
a dia tanto do ramo industrial quanto do consumidor 
privado. Consideremos por um momento a miniaturização 
de peças para computadores, tais como processadores e 
discos rígidos, um processo que a cada ano apresenta novos 
resultados quanto ao tamanho e potência do equipamento. 
Por exemplo, se colocarmos em contraste a performance de 
um smartphone atual com a de um computador de mesa 
lançado há cinco anos, notamos o quão rápido se deu a 
evolução nesse segmento. Outro fator notável é a relação 
entre o tempo de assimilação e a rotatividade dessas 
tecnologias: mudanças estruturais que levavam anos para o 
seu assentamento agora ocorrem em um ritmo vertiginoso. 
O uso pervasivo dessas tecnologias informacionais 
contribuiu para a nossa vida cotidiana de duas formas 
distintas: primeiramente, devido a absorção social de 
equipamentos eletrônicos, o valor para adquirir um 
computador ou smartphone não é proibitivo como era há anos 
atrás, o que delegou ao passado o status de “itens de luxo”; 
em segundo lugar, seu uso constante trouxe inúmeras 
facilidades, tanto como evitar filas em banco ou 
supermercados através de aplicativos que automatizam o 
pagamento de contas ou proporcionam formas de realizar 
compras sem sair de casa quanto entrar em contato com 
pessoas em qualquer parte do mundo em tempo real. 
Vivemos hoje em um mundo hiperconectado, uma 
verdadeira sociedade em rede como definiu o sociólogo 
catalão Manuel Castells. 
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 Entretanto, não somente os meios tecnológicos vêm 
mudando, mas também os seres humanos. Desde a difusão 
da Internet para fins domésticos, o seu uso pervasivo têm 
nos levado a uma nova concepção de indivíduo, um novo 
tipo de “ciborgue”5. Diferente da concepção dos livros de 
ficção científica, onde em um futuro remoto os implantes 
artificiais substituiriam partes do corpo ou aprimorariam 
diretamente o desempenho neural dos indivíduos, sua atual 
definição volta-se para um ser humano conectado 24 horas 
por dia na Internet, criando, consumindo e (re)configurando 
dados incessantemente. Essa nova realidade nos coloca 
questões instigantes, como por exemplo: A interação com o 
mundo que nos cerca e com os demais indivíduos na 
sociedade em rede favorece uma nova auto-compreensão do 
ser humano? As relações intersubjetivas que se constroem 
em diferentes contextos de publicidade e pluralismo de 
significados em interface com o mundo virtual, em que os 
seus limites são tão difusos, ainda permitem compreender o 
real e o virtual de forma dualista? Em busca de respostas para 
essas questões surgiu um novo campo de estudos chamado 
ciberantropologia, um novo domínio da antropologia que 
investiga particularmente as construções e reconstruções 
culturais nas quais as novas tecnologias estão baseadas e que, 
por sua vez, ajudam a moldar6. 
 Conforme expõe Budka et al. (2004), o termo 
ciberantropologia é proveniente de ciberespaço, expressão 
utilizada pela primeira vez pelo escritor de ficção científica 
William Gibson no seminal Neuromancer, publicado em 1984: 

 
Ciberespaço. Uma alucinação consensual vivenciada 
diariamente por bilhões de operadores autorizados, 
em todas as nações, por crianças que estão 

                                                 

5 Cf. as instigantes pesquisas de Amber Case, Donna Harawar e Joseph 
Dumis. 

6 Cf. ESCOBAR, 1994, p. 211. 
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aprendendo conceitos matemáticos... uma 
representação gráfica de dados abstraídos dos 
bancos de todos os computadores do sistema 
humano. Uma complexidade impensável. Linhas de 
luz alinhadas no não-espaço da mente, aglomerados 
e constelações de dados. Como luzes da cidade, se 
afastando... (GIBSON, 2008, p.69)  

 
A prosa de Gibson fora paradigmática e visionária 

para a sua época: nessa obra, o autor antecipou não somente 
a compreensão de ciberespaço, mas também a influência 
pervasiva das tecnologias da informação e comunicação no 
cotidiano dos indivíduos, assim como o surgimento de 
ciberculturas e o conceito (ao menos em essência) de hacker. 
Sinal disso foi a introdução da expressão ciberespaço nos 
meios intelectuais posteriormente, sendo largamente 
utilizado tanto em meios estético culturais quanto 
acadêmicos nos anos 1990 após o crescimento de redes 
informatizadas e comunicação mediada por computador, 
assumindo o significado de um ambiente onde a 
comunicação através de uma rede informatizada é uma 
realidade. 
 Se tratarmos da gênese do conceito, encontraremos 
o prefixo “ciber” sendo empregado inicialmente nos 
trabalhos do matemático Norbert Wiener com o sentido de 
cibernético: uma definição científica referente a interação entre 
homens e máquinas, conforme seus estudos no final dos 
anos 1940. Ao empregar esse termo, Wiener teria em mente 
a noção grega de kybernetes – que ele compreendia como 
condução ou governo de uma embarcação – para descrever 
a direção ou controle de maquinário por parte dos homens7. 
Atualmente, a expressão é amplamente utilizada para definir 
conceitos ligados a computadores, tecnologias da 

                                                 

7 Cf. BUDKA ET AL., 2004, p. 213. 
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informação e as formas com que os seres humanos 
interagem com esses dispositivos. 
 Tendo em vistas esse panorama, a ciberantropologia 
busca investigar as mudanças estruturais nas sociedades e 
culturas modernas devido aos avanços no desenvolvimento 
de inteligências artificiais (sobretudo tecnologia de 
informação e computação) e da biotecnologia, sendo essas 
duas as bases da sua concepção8. Nas palavras de Arturo 
Escobar, “enquanto novo domínio da prática antropológica, 
o estudo da cibercultura é particularmente preocupado com 
a construção e reconstrução em que as novas tecnologias são 
baseadas e quais elas ajudam a formar” (ESCOBAR, 1994, 
p.211). Das duas áreas que Escobar delimita como interesses 
da cibercultura, a mais importante para o nosso trabalho é a 
que concerne aos usos de computadores, as tecnologias da 
informação e computação (TIC)9; não trataremos aqui das 
tecnologias biológicas dado o escopo do nosso trabalho. 
 Dentre as ramificações presentes na 
ciberantropologia, a cyborg anthropology levanta questões 
filosoficamente interessantes. Conforme adiantamos no 
começo deste trabalho, um novo tipo de ser humano emerge 
da interação massiva e ininterrupta entre indivíduo e 
computador, formando um novo estilo de vida conectado à 
internet10. Conforme argumenta a pesquisadora Amber Case 
na sua apresentação no TED Talks11, não é o caso que 

                                                 

8 Conforme definido no importante texto de Arturo Escobar Welcome to 

Cyberia: notes of the anthropology of cyberculture, publicado em 1994. 

9 Usualmente, nos referimos às TICs como Tecnologias de Informação 
e Comunicação. Aqui, mantivemos o termo conforme utilizado por 
Escobar.  

10 O estudo da cyber anthropology não se limita apenas a esse aspecto, 
possuindo um vasto campo de atuação. Optamos por esse em específico 
por questões metodológicas e de escopo do nosso trabalho. 

11 We are all cyborgs now. Vídeo disponível em 
<http://www.ted.com/talks/amber_case_we_are_all_cyborgs_now/> 
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estejamos conectados a todo mundo o tempo todo, mas 
podemos nos conectar à rede a qualquer hora que quisermos. 
Isso traz, segundo ela, efeitos psicológicos derivados dessa 
facilidade. No seu entendimento, a falta de dedicação pessoal 
à reflexão mental é uma das mais preocupantes porque não 
há mais a preocupação do indivíduo desacelerar e parar para 
pensar acerca das coisas que ocorrem, pois ele está sendo 
bombardeado a todo instante por novas informações 
trazidas por pessoas que disputam a sua atenção em diversas 
formas de interfaces de tempo simultâneas (redes sociais, e-
mails, sms, etc.). A falta de estímulos externos é o que 
proporciona o momento em que há uma criação do Eu, onde 
os indivíduos traçam planos de longo prazo e buscam o 
autoconhecimento. Somente após esse movimento de 
autocompreensão que os seres humanos podem construir 
uma segunda identidade legítima para essas interações, em 
vez de lidar a todo instante com as informações que não 
param de chegar. Apesar desse ponto negativo, Case ressalta 
que as diversas redes humanas formadas com o auxílio da 
internet assumem uma forma bastante orgânica, 
sublinhando que nunca estivemos tão conectados quanto 
agora. Isso não diz que as máquinas estão dominando o 
mundo, mas nos auxiliam no nosso desenvolvimento ao 
proporcionar essa conexão intersubjetiva além de ser um 
medium para uma cocriação constante do ser humano em um 
mundo onde as fronteiras físicas geográficas pouco 
significam quanto à interação entre os indivíduos.  
 Já Kerckhove (1995) define esse novo ser humano 
emergente dos usos da internet e demais tecnologias de 
ponta como humano de velocidade. Segundo ele, os homens e as 
mulheres da velocidade se distinguem dos demais devido a 
sua capacidade de reagir comunicativamente a fatos ou 
pessoas, enquanto mantém suas características que os 
tornam diferentes dos seus pares. No que toca à 
receptividade de informações, sua posição diverge de Amber 
Case: para ele, os indivíduos conectados à rede não são 
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receptores passivos de informações como era típico da era 
das TIC's tradicionais (rádio, televisão, jornais), meios de 
comunicação de massa onde havia um input que multiplicava 
informações para diversos outputs que não podiam interagir 
diretamente com a fonte; ao contrário, os humanos de 
velocidade agora assumem um papel central ativo na 
produção de conteúdos que serão multiplicados: 

 
A nova situação é bastante paradoxal: como tudo 
acelera à sua volta, o homem da velocidade não se 
pode dar ao luxo de desacelerar. No centro das 
coisas, os homens e as mulheres da velocidade não 
se movem. A sua velocidade é o acesso instantâneo 
que têm às coisas e à informação. As pessoas da 
velocidade não são sobretudo consumidores, mas 
sim produtores e agentes. A sua produção e as suas 
ações são marcadas pelo seu caráter pessoal. 
(KERCKHOVE, 1995, p. 186) 

 
Observe que na época em que Kerckhove publicou 

essas palavras, a Internet ainda não nos oferecia meios mais 
complexos de interação, como as redes sociais ou a 
transmissão de vídeos ao vivo pela web; a compreensão de 
conexão em banda larga não existia (ao menos para o usuário 
civil). Aqui, havia listas de e-mail, fóruns de discussão, salas 
de bate-papo: o uso doméstico da Internet dava seus 
primeiros passos, mas suas potencialidades já eram 
consideradas no meio acadêmico.  
 O autor também ressalta uma característica curiosa 
presente no trato humano em relação aos computadores: a 
busca de “humanizar” essas máquinas. Com vistas a esse 
ideal, designers desenvolvem projetos que trazem feições 
antropomórficas para hardwares; alguns softwares são criados 
para reagir a comandos de voz e possuem interface que 
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emulam a fala humana12, programas capazes de manter uma 
conversação coerente e agradável aos nossos ouvidos 
enquanto outros são projetados de maneira que possam 
perceber linguagens naturais em tantas combinações forem 
possíveis, almejando desenvolver tradutores de última 
geração13. Eventualmente, o desenho do maquinário não 
responde diretamente a sua função ou eficácia, mas se 
aproxima ainda que vagamente do que conseguimos 
reconhecer como feições humanoides. Tais esforços 
denotam uma vontade crescente de naturalizar ainda mais os 
usos dessas tecnologias. 
 Concentramo-nos, até o momento, no indivíduo e 
sua relação com o meio, os usos das tecnologias no seu dia a 
dia e como a forma de lidar com as informações se alterou. 
É pertinente voltarmos nosso escrutínio para as relações 
interpessoais. Muito se objetou sobre como o uso crescente 
da Internet poderia levar a um novo tipo de alienação do 
mundo físico ou a um individualismo extremo causado pela 
diluição da tendência humana de socialização. Para Manuel 
Castells (2001), essas objeções não tratam de problemas reais 
pois tais posturas demonstram mais padrões sociais e 
inclinações pessoais do que diagnosticam um 
comportamento generalizado daquelas pessoas que se 
conectam à Internet. Segundo suas palavras,  

 
[…] não é a Internet que cria um padrão de 
individualismo em rede, mas seu desenvolvimento 
que fornece um suporte material apropriado para a 
difusão do individualismo em rede como a forma 
dominante de sociabilidade. O individualismo em 

                                                 

12 Consideremos, como exemplos, os softwares Siri, projetado pela Apple; 
Cortana, da Microsoft; e função OK Google, presente nos telefones celulares 
com o sistema operacional Android que visa facilitar pesquisas na Internet 
através de comandos de voz. 

13 KERCKHOVE, 1995, p.187. 
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rede é um padrão social, não um acúmulo de 
indivíduos isolados. O que ocorre é antes que 
indivíduos montam suas redes, on-line e off-line, 
com base em seus interesses, valores, afinidades e 
projetos. Por causa da flexibilidade e do poder de 
comunicação da Internet, a interação social on-line 
desempenha crescente papel na organização social 
como um todo. As redes on-line, quando se 
estabilizam em sua prática, podem formar 
comunidades, comunidades virtuais, diferentes das 
físicas, mas não necessariamente menos intensas ou 
menos eficazes na criação de laços e na mobilização. 
(CASTELLS, 2001, p. 109) 

 
 Se as palavras de Castells são corretas, podemos 
dizer que a Internet colabora com a formação de grupos e 
laços sociais ao invés de potencializar o individualismo. Isso 
leva diretamente à gênese de redes humanas refletidas nos 
dois ambientes, concreto e virtual. Notemos que os seres 
humanos constituem redes relacionais há séculos: 
inicialmente com os clãs, depois com a formação de 
sociedades e evolução para os Estados conforme 
conhecemos. Dentro dessas estruturas que se 
complexificaram com a progressão das eras, redes humanas 
baseadas em necessidades também surgiram: consideremos 
por um momento as relações comerciais, a necessidade de 
segurança, questões políticas. Todas essas interações 
necessitam necessariamente de um intercâmbio 
intersubjetivo de informações (ao menos inicialmente), ou 
seja, trazem consigo a necessidade de uma rede interativa 
entre indivíduos que buscam objetivos comuns. Dessa 
forma, como sublinha Castells (2001), a formação de redes é 
uma atividade antiga entre os seres humanos que recebeu 
uma nova vida mediante a criação de “redes de informação 
energizadas pela Internet” (2001, p.7). Se prestarmos 
atenção à formação de grupos nas redes sociais da Internet, 
veremos que a grande maioria das aglutinações 
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correspondem a círculos de amizades compostas por 
pessoas que possuem algum grau de proximidade na 
sociedade “concreta”. Isso chama a atenção para o fato de 
que as redes sociais da Internet também são um reflexo das 
redes humanas constituídas fora do ambiente virtual, 
aprimoradas com a possibilidade de acolher pessoas externas 
aos círculos de proximidade, o que torna a interação 
dinâmica não presa aos limites geográficos impostos pelas 
relações interpessoais concretas. 
 Tendo em vista essa facilidade na formação de 
grupos e laços sociais, sejam eles fortes ou fracos, notamos 
que o comportamento dos indivíduos na Internet reflete 
suas peculiaridades e a busca de satisfação de suas 
necessidades, ainda que elas possam ser fortemente 
reprimidas pelas práticas e convenções sociais no mundo 
concreto ou na psiquê dos seres humanos. Na interação com 
outros indivíduos nas redes proporcionada pelo ciberespaço, 
encontramos presente tanto a busca pela construção de uma 
identidade própria ou coletiva quanto a formação de grupos 
extremistas de reação, tais como neonazistas, xenófobos ou 
homófobos. Ou seja, não encontramos somente reflexos de 
nossas virtudes e sociabilidade, mas também reverbera 
também aquilo que temos de ruim e reprovável. Eis apenas 
algumas vicissitudes encontradas nessa era hiperconectada 
na qual vivemos. 
 Entretanto, esses argumentos que expomos até aqui 
oferecem apenas o pano de fundo de uma configuração 
social que torna possível a interação entre os indivíduos 
interconectados à Internet. Esse panorama empírico que 
descrevemos não constitui um cenário de todo suficiente 
nem oferece um resultado completo para nossa investigação. 
Portanto, nas próximas seções do presente trabalho, 
realizaremos um diagnóstico especulativo filosófico da 
relação intersubjetiva atual visando tanto uma antropologia 
da tecnologia e quanto ao cosmopoliticismo humano, 
conforme pensou Immanuel Kant; adiante, forneceremos 
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um diagnóstico da lógica imanente que põe em curso as 
redes comunicativas considerando suas linguagens e a forma 
com que o ser humano constitui sua identidade enquanto 
inserido nas redes sociais, uma análise baseada na Lógica da 
Essência de Hegel que nos auxiliará na circunscrição do 
ciberantropos. 

 
2 – ANTROPOLOGIA DA TECNOLOGIA: O SER 
HUMANO COSMOPOLITA E A INSOCIÁVEL 
SOCIABILIDADE HUMANA 
 
 Fischer propõe uma antropologia da ciência e da 
tecnologia para a nova geração de modo a traduzir as 
genealogias herdadas para os futuros públicos. Os futuros 
públicos difundem-se de modo global, onde o conhecimento 
é gerado e as infraestruturas construídas de modo a implicar 
engajamentos e pluralismo cultural. Os futuros públicos 
surgem em todos os níveis, por exemplo, nas ciências, na 
implementação da World Wide Web, nos laboratórios etc. Os 
futuros públicos constituem-se onde as múltiplas tecnologias 
interagem para criar contextos de tomada de decisões, por 
exemplo, éticas ou políticas. 

As mudanças operadas passando pela sociologia da 
ciência mertoniana (Robert Merton acentua a objetividade 
neutra); depois, para a Sociology of Scientific Knowledge (SSK) que 
analisa o que os cientistas fazem; mais ainda, para a Social 
Construction of Technology (SCOT) em que os construtivistas 
sociais defendem que a tecnologia não determina a ação 
humana, mas é esta que constrói a tecnologia; enfirm, a 
mudança das etnografias antropologicamente informadas, 
isto é, a etnografia virtual que coleta dados através do 
ambiente virtual, utilizando os diversos materiais acessíveis 
na rede, faz análises, interpreta e observa comunidades no 
ciberespaço. As antropologias da ciência e da tecnologia 
devem estar “atentas aos conversores culturais das 
comunidades heterogêneas nas quais as ciências são 
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cultivadas e as tecnologias povoadas, e às instituições sociais 
reflexivas, dentro das quais as tecnociências médicas, 
ambientais, informacionais e outras devem cada vez mais 
operar” (Fischer, 2009, p. 73).  
  As instituições sociais reflexivas são organizações 
autodirigidas e respondem a novas circunstâncias mais 
rapidamente do que “as formas burocráticas e rígidas dos 
impérios agrários, das sociedades industriais e das economias 
que funcionam como sistemas fechados, em regimes de 
controle de produção (input-output) e planificados” (id. p. 74). 
As instituições reflexivas são sensíveis às demandas por 
tomadas de decisões democráticas em sociedades plurais. A 
antropologia da ciência e da tecnologia, afirma Fisher, 
precisa estar atenta para tornar essas instituições mais 
reflexivas, inclusivas e abertas “à negociação dos interesses, 
das exigências e das demandas em conflito, de forma a 
estabelecer condições de legitimidade, sem, assim, torna-las 
ingovernáveis ou formalistas” (id. p. 75).  
 Movemo-nos para mundos interconectados a partir 
da infraestrutura da informática que requerem novos modos 
de tomada de decisão social reflexiva, implicando valores 
instrumentais, sociais e culturais diferentes. Ainda 
precisamos da antropologia da ciência e da tecnologia para 
criar e reconstruir formas de vida emergentes, segundo as 
linguagens de programação orientadas para o objeto dos 
SSK, da SCOT e as análises sociais das etnografias virtuais 
para reconstruir as esferas públicas, da sociedade civil e da 
política. 
 Fischer descreve quatro genealogias das 
antropologias da ciência e da tecnologia: Tramas culturais, 
epistemologias e democracias vindouras; linguagens de 
programação orientadas pelo objeto: SSK, SCOT e ANT; 
etnografias antropologicamente informadas da ciência e da 
tecnologia; e os mundos tecnocientíficos cosmopolitas 
emergentes do século XXI.  
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 1ª Tramas culturais, epistemologias e democracias vindouras 
(anos 1930 e 60): Nesse período três debates são relevantes: 
O debate sobre a tecnologia (Heidegger versus Escola de 
Frankfurt); o debate sobre a definição, da autonomia e da 
unidade da ciência (Círculo de Viena; J.D. Bernal versus 
Michael Polanyi); o debate sobre fenomenologia (1950-50) e 
seus sucessores no período do pós-guerra (1968): o 
estruturalismo, a hermenêutica e o pós-estruturalismo como 
método tanto nas ciências naturais como nas ciências sociais 
(cf. id. p. 79). Nos debates sobre a tecnologia dos anos 1930, 
a questão era, de um lado, o equilíbrio entre a regulação ou 
direção social, e de outro, a individuação e as 
responsabilidades morais no âmbito dos poderes 
organizacionais e infraestruturais. Tudo isso, no pós-guerra, 
focou-se no debate entre a fenomenologia, o existencialismo 
e o estruturalismo (cf. id. p. 88).  
 A partir da perspectiva do século XXI, todos estes 
debates “constituem uma espécie de pré-história dos estudos 
da ciência, tecnologia e sociedade (STS), no sentido de terem 
demarcado temporal e conceitualmente um território a ser 
pesquisado pelas gerações seguintes” (id. p. 80). As guerras 
da ciência, autonomia da ciência versus aplicação para fins 
sociais, demarcação e método continuam valendo como 
sinapses produtivas de novos contextos epistemológicos. 
 2ª Linguagens de programação orientadas pelo objeto: SSK, 
SCOT e ANT (anos 1980): Os programadores de 
computadores servem-se de objetos já prontos para efetuar 
a programação. O modelo de programação serve como uma 
ferramenta para criar conceitos, vocabulários, metáforas e 
rediscutir utilidades, significados e justificações. As 
linguagens orientadas para o objeto ao “estilo STS são 
entidades duplas, simultaneamente ferramentas e protocolos 
para reprodução confiável e geradora de excesso, de surpresa 
e de inesperado”, porém, “sugiro que esse lado puritano 
(disciplinador, apolíneo, de pura razão) do protocolo 
necessita de um certo afrouxamento em favor do lado 
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experimental alegre (nietzschiano, dionisíaco, de produção 
de excesso) ” (id. p. 98).  
 A denominada nova sociologia da ciência - STS 
(ciência, tecnologia e sociedade), SSK (ciência social do 
conhecimento), SCOT (construção social da tecnologia) e 
ANT (teoria do ator-rede) – ajuda a compreender a 
infraestrutura e instituições de nossas sociedades 
contemporâneas, bem como a entender as novas 
identidades, categorias, objetos e formas culturais, 
vocabulários e enfoques para uma antropologia dos mundos 
tecnocientíficos do século XXI. 
 3ª Etnografias antropologicamente informadas da ciência e da 
tecnologia (dos anos 1980 ao presente): A etnografia das 
ciências e da tecnologia procurou compreender as rápidas 
mudanças, ampliando a visão das sociologias da ciência, 
apresentando atores, responsabilidades institucionais, 
surgimento de novas instituições reflexivas, os 
conhecimentos ambientas e ecológicos; os mundos em rede 
incluindo os computadores, os sistemas de software, a 
internet e os sistemas em rede tornaram-se espaços de 
condições pós-modernas do conhecimento.  

Constata-se o surgimento de instituições sociais 
reflexivas e novos públicos: “Trata-se de uma mutação da 
esfera pública do século XXIII, criada por meio de jornais e 
de discussões em cafés, com seus ideais reguladores entre a 
sociedade civil e o Estado (Habermas, 1962), e da noção de 
Dewey (1927) do público como consequência inesperada da 
ação política que os especialistas não puderam prever ou 
antecipar” (Id. p. 116). Esses novos públicos recursivos, 
segundo Kelty, preocupam-se com a autonomia, 
“modificação material e prática dos meios de sua própria 
existência como público, como um coletivo independente de 
outras formas do poder constituído” (2008, p.2). Esses 
públicos recursivos estão sempre se modificando, criando, 
experimentando novos protocolos, padrões técnicos, 
debatendo o significado cultural das mudanças e opções 
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infraestruturais, monitorando códigos acadêmicos e 
comerciais, pressionando por soluções para que o direito e o 
mercado mais do que inibir possam garantir abertura a 
direitos autorais e segredos comerciais. Não se trata apenas 
de uma instituição social reflexiva, mas de públicos 
recursivos em “que essa invenção e esse controle precisam 
ser amplamente compartilhados, abertamente examinados e 
cuidadosamente monitorados” (Id, p. 117). Fischer conclui 
a análise sobre a terceira genealogia afirmando que ela “é 
composta por investimentos nos mundos para além do 
laboratório, por uma problemática de emergência e por um 
método etnográfico de encontro epistemológico de tipo 
antropológico”, isto é, “a reconstrução de um projeto 
antropológico transcultural, geograficamente disperso, 
linguisticamente informado e historicamente variado” (Id. p. 
123). 

4ª Os mundos tecnocientíficos cosmopolíticos emergentes do 
século XXI: A antropologia está face à novos objetos 
epistêmicos dialógicos que surgem nas relações agonísticas, 
competitivas e transnacionais, em que “o discurso cívico e 
ético desloca-se dos direitos universais e das questões de fato 
para as questões de valor, a ética médica, a convivência com 
a alteridade e a atenção ao rosto do outro” (Id. p. 128).  

 
A cosmopolítica tecnocientífica que encara o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia em um 
contexto global – político, econômico, material e de 
rede – mais do que como cadeias simplificadas de 
histórias das ideias no âmbito das diferentes 
disciplinas, constitui um terreno, um “platô ético” 
que transforma o pensamento tradicional sobre a 
relação centro-periferia e sobre as relações imperiais 
de poder, sobre o papel das linhagens de orientação 
dos cientistas nacionais e transnacionais, sobre a 
mobilidade de cientistas e sobre a pluralidade das 
manifestações concretas de projetos, competições, 
colaborações e agenciamentos (id. p. 132). 
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 Trata-se da criação de uma nova consciência política 
a partir do agenciamento dos recursos políticos, das 
comunidades tecnocientíficas no seio das novas gerações de 
cientistas, engenheiros, físicos, pesquisadores e públicos em 
geral. Portanto, o desafio é conceber instituições sociais 
reflexivas que ajudem a construir os públicos que se 
constituem à nossa volta de forma recursiva. Vive-se uma 
nova era da criação de novos tipos de públicos recursivos a 
partir de experiências de rede em expansão. “Os mundos 
cosmopolíticos da cosmociência estão se tornando cada vez 
mais diversos, disseminados e dependentes de uma 
heterogeneidade que, ao mesmo tempo, exige e anima as 
antropologias vindouras” (Id. p. 140).  
 As quatro genealogias descritas acima são 
complementares em suas tramas cultuais, mundos e 
instituições sociais e agenciamentos tecnocientíficos. 
Segundo Fischer, a antropologia da tecnologia não pode 
mais contentar-se com denúncias genéricas da alienação do 
mercado, da tecnicização da vida ou da globalização, mas 
atentar para os futuros públicos mais conectados em rede, 
mais transparentes e mais acessíveis. As antropologias 
vindouras apontam para processos diaspóricos e formação 
de identidades híbridas e transnacionais.   
 A antropologia da tecnociência leva em conta as 
formas emergentes dos futuros públicos cosmopolitas 
institucionalizados pelas redes sociais e suas implicações na 
economia política. A antropologia kantiana14 deixou-nos um 

                                                 

14 “No século XXI, os cosmopolitismos e a cosmopolítica se tornaram 
parte de uma série de slogans que fazem, em princípio, reviver, que 
retrabalham e reiniciam os processos que Immanuel Kant observou e 
promoveu, embora hoje sob as condições transformadas da globalização 
ou mundialização teletecnológica. As antropologias pós-kantianas são 
mensagens de Kant para futuros que ele não podia imaginar, futuros que 
são rendimentos dos investimentos iluministas em carteiras globais 
expandidas” (Fischer, 2009, p. 199-200).  
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legado dos debates sobre os cosmopolitismos utópicos e 
distópicos e as antropologias vindouras. Os contextos 
institucionais reflexivos e as genealogias das antropologias 
da ciência e da tecnologia apresentadas, rapidamente, 
descrevem conceitos, modelos, comparações e contrastes 
sobre a pesquisa em antropologia e suas conexões com o 
cultural, o natural, o corporal, o científico e o tecnológico. 
Fischer apresenta uma antropologia dinâmica conectada 
com os problemas atuais, como a ciência e a tecnologia “sem 
perder sua humanidade”, mantendo, tensionalmente, os pés 
plantados tanto nas ciências sociais como nas humanidades 
(cf. Fischer, p. 199).  “Uma tal antropologia não se pergunta 
apenas o que são os seres humanos, mas o que se pode 
esperar deles, de suas ‘sociabilidades insociáveis’, que em 
princípio, deveriam ser capazes do exercício da liberdade e 
do refinamento das moralidades sociais” (Id. p. 199). As 
sociabilidades não se encontram já dadas como a ciência e a 
tecnologia, mas estão sempre em construção e inovação, em 
invenção e criação. Trata-se de sociabilidades que resistem à 
sociabilidade, isto é, a configurar-se ao dever ser da 
humanidade segundo éticas e cidadanias cosmopolitas. A 
intensa pressão da conectividade conflitiva e contraditória 
das redes sociais inserem o ser humano num contexto que 
opera “a partir de desafios mutantes e intensificantes de 
complexidade, diversidade e alteridade” (Id. p. 199).  
 A antropologia kantiana faz um diagnóstico 
penetrante do ser humano, pois este carrega em si a 
contradição da “insociável sociabilidade”. De um ponto de 
vista antropológico, Kant vincula a finalidade da natureza 
humana com o desenvolvimento das disposições racionais 
da humanidade e sociedade civil na expressão da insociável 
sociabilidade, explicitada na Quarta Proposição da Ideia de 
uma história universal de um ponto de vista cosmopolita (2003, p. 8):  

 
O meio de que a natureza se serve para realizar o 
desenvolvimento de todas as suas disposições é o 
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antagonismo delas na sociedade, na medida em que 
ele se torna ao fim a causa de uma ordem regulada 
por leis desta sociedade. Eu entendo aqui por 
antagonismo a insociável sociabilidade entre os homens.  

 
 Kant entende pela expressão insociável sociabilidade 
a tendência de os seres humanos viverem em comum e, ao 
mesmo tempo, viverem isolados, ou seja, há uma inclinação 
de associar-se e de separar-se, “porque encontra em si, ao 
mesmo tempo, uma qualidade insociável de querer conduzir 
tudo simplesmente em seu proveito” (2003, p. 8). Por isso a 
vida social dos seres humanos antes ou depois da sociedade 
civil é marcada pela oposição entre os indivíduos. A 
insociabilidade humana está vinculada a três manias: a mania 
de honras, de dominação e de posse que podem ser 
compreendidas como impulsos naturais ao querer exercer 
uma influência sobre os outros seres humanos. Porém, a 
insociabilidade tem uma função de superação:  

 
Agradeçamos, pois, à natureza a intratabilidade, a 
vaidade que produz a inveja competitiva, pelo 
sempre insatisfeito desejo de ter e também de 
dominar! Sem eles todas as excelentes disposições 
naturais da humanidade permaneceriam sem 
desenvolvimento num sono eterno (Kant, 2003, p. 
9). 

 
 A insociável sociabilidade humana é um meio para a 
realização da humanidade, isto é, o ingresso na sociedade civil e 
na confederação de nações é a condição necessária para que “a 
tendência natural à insociabilidade produza o melhor efeito: o 
progresso da humanidade em direção à realização de todas as suas 
disposições” (Nadai, 2006, p. 127-128).  

 A expressão kantiana da insociável sociabilidade 
explicita a contradição do ser humano em sua comunicação 
em redes sociais, pois nele há, de um lado, uma tendência 
incontornável a sociabilidade através da permanente 
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conexão instantânea da realidade virtual e, de outro, a 
insociabilidade como isolamento, separação e fragmentação 
em suas manias de dominação, sendo esta contradição um 
empuxo para o desenvolvimento de sua insociável 
sociabilidade e assim realizar suas melhores disposições de 
comunicação.  
 
3 – COMUNICAÇÃO, ATUALIDADE E 
VIRTUALIDADE: CIBERANTROPOS 

 
Considerando que a ciberantropologia trata da 

relação entre os seres humanos e as novas tecnologias da 
informação e da comunicação, nosso objetivo é, 
primeiramente, apresentar sob o ponto de vista lógico a 
manifestação reflexiva entre a objetividade e a subjetividade 
livre na Lógica da Essência Hegeliana, na seção Efetividade. 
Depois, apresentamos a implicação desta lógica nas 
Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs), ou 
seja, a comunicação como virtualidade. Enfim, nosso 
diagnóstico é que esta lógica de comunicação virtual 
constitui o ser humano, em que pelas mutações modernas o 
homo sapiens tornou-se homo mobilis e homo comunicans: 
ciberantropos. Esse movimento de comunicação fusiona o 
homo comunicans com as TICs, constituindo o ciberantropos, isto 
é, o ser humano comunicante virtual.  
 
3.1 – Efetividade como manifestação  

 
A comunicação como virtualidade encontra na teoria 

da efetividade hegeliana – Lógica da Essência, 3ª seção, A 
Efetividade – uma explicitação que nos ajuda a compreender 
a relação entre o sujeito e o objeto, ou seja, a simbiose entre 
objetividade da tecnologia da comunicação e da informação 
(TIC) e a subjetividade da liberdade humana, resultando no 
que estamos chamando o ser humano como o ciberantropos. 
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O conceito de liberdade em Hegel emerge do agir 
como uma manifestação que está situada num contexto 
social. A teoria hegeliana do agir tem como referência lógica 
o conceito de manifestação livre que Hegel explicita no final da 
Lógica da Essência em transição para a Lógica do Conceito: 
A efetividade. “A necessidade é deste modo, a identidade 
interior; a causalidade é a manifestação da mesma, onde se 
suprassumiu a aparência do ser-outro substancial e a 
necessidade ascendeu à liberdade” (Hegel, 2014, p. 36). Esse 
conceito lógico de manifestação será explicitado como ação 
da vontade livre na Filosofia do Direito.   

A manifestação é compreendida como um ato 
reflexivo do absoluto, a autoexposição processual de sua 
multiplicidade interna. O movimento interno do absoluto 
dá-se como uma realidade idêntica e diferente, ou seja, há a 
identidade e a diferenciação interna do todo.  Hegel ao 
introduzir o conceito de manifestação no final da Lógica da 
Essência tem como objetivo fazer a transição para a Lógica 
do Conceito, superando as categorias da metafísica do ser e 
da essência que ainda tem uma determinação qualitativa e 
quantitativa dos dados ou das aparências sensíveis. A 
metafísica clássica concebe a essência como algo interior que 
se manifesta na exterioridade, sendo o interior diferente 
ontologicamente do seu exterior. Hegel entende que o 
efetivo é a manifestação em movimento que se diferencia de 
si mesmo e se determina. Ou seja, a identidade do efetivo 
constitui-se na sua manifestação, superando a concepção de 
uma identidade essencial escondida atrás do efetivo. Dá-se a 
identidade do interior e do exterior que se manifesta no 
efetivo em movimento consigo e em relação com o múltiplo 
exterior, preparando a transição da essência para o conceito.  

O conceito de efetividade compreendido como 
manifestação permite superar a estrutura da essência ainda 
presa à resíduos dualistas. Hegel reinterpreta as categorias 
kantianas da relação de substancialidade, causalidade e 
ação/reação a partir da dinâmica da manifestação, superando 
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o dualismo da substância interna gerando acidentes externos, 
da causa interna gerando efeitos externos. Essa relação 
dualista de uma metafísica em que essência e aparência eram 
instâncias diferentes supera-se pela categoria da efetividade 
como manifestação livre. A estrutura da efetividade como 
manifestação livre supera o resíduo ontológico dualista entre 
essência e aparência. 

Assim, Hegel compreende a efetividade como 
manifestação no processo em que há uma estrutura difusiva, 
unindo interior e exterior. O efetivo se manifesta e, ao 
mesmo tempo, se efetiva, ou seja, não há mais um resíduo 
essencial interior atrás do efetivo, mas uma unidade efusiva 
e dinâmica entre interior e exterior (cf. Klotz, 2014, p. 1-12).  

O conceito de manifestação conforme explicitado 
acima permite compreender a dinâmica da comunicação 
virtual, pois, ocorre uma transição semelhante entre a 
efetividade como manifestação na lógica hegeliana e o 
modelo de comunicação da mídia convencional para a mídia 
virtual.  
 
3.2 – Ser humano comunicante ou Ciberantropos: a 
identidade cibernética 
 
 O ser humano é hoje um ciberantropos, isto é, trata-
se de um novo conceito de manifestação da liberdade como 
interação com as tecnologias da informação e da 
comunicação (TICs). A antropologia da tecnologia reflete 
sobre esse homo comunicans que emerge da transversalidade 
entre tecnologia em rede e ser humano. Pode-se dizer que o 
ser humano alcançou um grau tal de liberdade de agir a partir 
das TICs que pode estar simultaneamente em todo espaço e 
tempo em comunicação e interação.  
 Hegel insere o conceito de manifestação na última 
seção da Lógica da Essência com a finalidade de superar a 
metafísica da essência. Junto com o conceito de 
manifestação é introduzido o conceito de liberdade, embora, 
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aqui na Lógica não há referência ao querer e agir da vontade 
livre. Esse conceito de vontade livre é tratado na Filosofia do 
Direito, onde Hegel afirma que a estrutura da vontade segue 
o modelo da lógica do conceito que se determina em 
universal, particular e singular (cf. Hegel, 2010, §7).  

A estrutura da ação é a seguinte: a vontade tem um 
conteúdo que é buscado por meio de um fim. A vontade 
manifesta-se para realizar um conteúdo visto como seu fim. 
A vontade faz escolhas entre fins possíveis que lhe são dados 
pelas inclinações e desejos. Porém, o conteúdo e os fins das 
inclinações e desejos não são os dados imediatos da vontade, 
mas a manifestação mediada da vontade que determina o seu 
fim a partir de si mesmo. Os dados da vontade, isto é, as 
inclinações e desejos estão dialeticamente relacionados com 
o conteúdo e o fim da estrutura da própria vontade. A 
estrutura da vontade é a mesma do conceito e da 
manifestação, ou seja, universalidade, particularidade e 
singularidade. Então, a manifestação da vontade é a 
explicitação de seu conteúdo conceitual, isto é, um 
movimento processual, articulando-se na ação reflexiva da 
vontade em universalidade, particularidade e singularidade 
ao longo das esferas da Filosofia do Direito.  

A vontade livre é “em si e para si”, manifestando seu 
conteúdo e fim como ação, pois a vontade deve se realizar, 
inicialmente, no “direito abstrato” ou privado nas “coisas”. 
Trata-se da manifestação externa da liberdade da pessoa. Na 
“moralidade” a vontade manifesta as intenções e propósitos 
“internos”, isto é, explicita a interioridade do sujeito 
autônomo. O Direito abstrato e a moralidade são figuras da 
vontade “livre em si e para si” que se manifesta no seu querer 
e agir.  

Porém, nestas duas esferas há uma deficiência da 
manifestação da vontade, pois, de um lado, no direito 
abstrato a vontade é demais exterior. Ela relaciona-se com a 
propriedade permanecendo presa às coisas. De outro lado, 
na moralidade a vontade permanece mais voltada a 
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autonomia interior e tem dificuldades de se manifestar na 
ação de modo coerente. Assim, a vontade manifesta-se ora 
mais no exterior, ora mais no interior. Hegel resolve esta 
oposição ou deficiência da vontade vinculando-a a uma 
forma de vida em que a vontade privada da pessoa e a 
vontade moral do sujeito articulam-se com a vontade social, 
isto é, a identidade social cidadã. Então, a estrutura da 
manifestação explicita a vontade universal ética no querer e 
agir dos cidadãos.  

A estrutura lógica da manifestação livre concretiza-
se na ação da vontade, ou seja, a esfera da eticidade na 
Filosofia do Direito precisa ser entendida a partir da categoria 
lógica da manifestação livre. A identidade “ética” dos 
cidadãos não é mais uma essência que está no interior das 
pessoas, mas é uma identidade que articula interior e exterior 
no querer e agir dos sujeitos éticos. A substância ética não é 
mais uma substância fixa, mas é a manifestação da identidade 
livre, como na transição da Lógica da Essência para a Lógica 
do Conceito. Então, o agir dos cidadãos está em interação 
com a substância ética constituída pelas organizações da 
sociedade civil e do Estado. Trata-se de uma identidade que 
se constitui na interação entre a ação livre dos agentes 
particulares e a substância ética, isto é, as instituições e 
organizações sociais e estatais. Ser um agente particular e a 
estrutura ética (instituições e organizações socioestatais) 
formam uma interação ou conexão inseparável. O querer e 
o agir dos cidadãos estão imanentemente vinculados com as 
ações universais da estrutura ética. Em Hegel a identidade do 
agente cidadão é uma identidade social inserida na eticidade, 
isto é, nas estruturas socioestatais (cf. Klotz, 2014, p. 13-17).  

Face à descrição da identidade ética do cidadão como 
manifestação de sua vontade livre pode-se aproximar esta 
leitura da lógica e da eticidade hegelianas com as tecnologias 
da informação e comunicação (TICs). O ciberantropos é a 
manifestação do ser humano comunicante que age 
livremente nas redes sociais. O ciberantropos é um agente 
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com uma identidade comunicante, isto é, o agente particular 
constrói sua identidade interagindo com a identidade 
cibernética. A identidade do internauta é inseparável de sua 
conexão com as tecnologias da informação e da 
comunicação.  

 
3.3 - Comunicação e Identidade: atualidade virtual ou 
virtualidade atual 

 
Real e virtual: Da manifestação à comunicação: O 
sujeito e objeto são dissolvidos em sua realidade ontológica 
e constituídos na fluidez virtual na identidade 
ciberantropológica. A manifestação dá-se num espaço 
categorial da realidade como vontade de querer e agir 
autônomos de liberdade organizada, enquanto que a 
comunicação se opera num tempo categorial de querer e agir 
diluídos na liberdade caótica das possibilidades semi-
anomicas. Temos informações infinitas e falta-nos 
referências, ou seja, mediação comunicativa que organize o 
caos criativamente. 
 
Redes comunicativas: Atualidade virtual e Virtualidade 
atual - O ser humano comunicante explicita-se em redes 
comunicativas constituindo-se em atualidade virtual. 
Aristóteles criou duas categorias para explicar o movimento 
da realidade: potência e ato. O movimento de algo em 
potência abre muitas possibilidades de tornar-se uma 
atualidade, isto é, uma realidade de acordo com a sua 
finalidade. Em nossa opinião, esses dois conceitos 
aristotélicos ajudam a compreender o movimento das redes 
comunicativas, pois as pluralidades de possibilidades de 
conexões em rede tornam-se uma atualidade virtual, isto é, 
permite que se realize a finalidade dos agentes conectados na 
virtualidade atual do tempo-espaço. O movimento das redes 
dá-se na relação entre atualidade virtual e virtualidade atual. 
A atualidade virtual é a realidade virtual em ato como nova 
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realidade da comunicação em rede. A virtualidade real é a 
possibilidade real de infinitas conexões e contradições de 
comunidades, grupos e pessoas de estar e viver em redes de 
comunicação.  
 
Vida móvel e atualidade tempo-espaço virtual – A 
disseminação crescente do acesso às redes sociais conectam 
as pessoas de todos os lugares do planeta e dissolvem a 
relação vital tempo-espaço moderno para uma vida móvel. 
Todos somos locais e globais ao mesmo tempo em nossa 
vida cotidiana, pois nos comunicamos e podemos opinar e 
nos engajar com fatos, projetos sociopolíticos e pessoas ao 
redor do planeta. Então, o tempo-espaço é redefinido em 
sua cronologia e linearidade para conceitos de vida móvel em 
atualidade e virtualidade.   
 
Instituições e poder, vigilância e liberdade – As 
organizações e instituições convencionais e suas narrativas 
ideológicas de legitimidade têm dificuldade em adaptar-se 
aos novos cenários de uma sociedade em rede. O ser 
humano comunicante é cético em relação aos poderes 
convencionais em sentido amplo. Porém, trata-se de um 
ceticismo alternativo, isto é, o ser humano comunicante nega 
os poderes constituídos e afirma novas comunicações 
estabelecendo novos vínculos vivências, novos grupos de 
atualidade virtual, novos conhecimentos em rede, enfim, 
uma nova identidade, explicitada na ciberantropologia. Esta 
é a base para propor um novo poder, outros preferem 
resignificar o poder a partir de novas experiências do 
exercício consultivo e/ou deliberativo da opinião em rede.  

A prática do poder tem um componente imanente 
que é o controle concentrado da comunicação. Porém, na 
atualidade virtual o poder concentrado torna-se uma 
virtualidade atual com possibilidades de liberdade de poder 
incontrolável, embora possa ser vigiado. A liberdade na vida 
móvel é tecida de uma rede de informações colaborativas 
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que constitui um novo poder pela acessibilidade quantitativa 
e a consequente filtragem seletiva dos temas e problemas 
postos pela agenda das redes comunicativas. Então, há uma 
mútua vigilância ou se quisermos uma vigilância institucional 
para coibir crimes e intolerâncias fundamentalistas, porém, 
rompe-se o controle do poder convencional de cercear o 
caos criativo de uma vida móvel constituída na atualidade 
virtual.  

Por exemplo, a opinião política ou a opinião religiosa 
não precisa passar pelos partidos políticos e os meios de 
propaganda, ou pelas igrejas e suas doutrinas, pois a 
liberdade de expressar a opinião pelas redes comunicativas 
permite a constituição de um poder da opinião que rompe o 
monopólio e o controle das opiniões e instaura um novo 
poder colaborativo e participativo. As manifestações e 
protestos das multidões usam as mesmas redes sociais, 
possibilitando a diversidade de públicos e de debates plurais, 
em que a comunicação e a informação não são controladas, 
embora sejam de certo modo vigiadas.  
 
Conflito e convivência, fundamentalismos e rebeldia – 
Em qualquer sociedade o conflito e a convivência são 
inerentes ao ser humano. A sociedade em rede em que o 
tempo-espaço são uma atualidade virtual, permite o contato 
e a proximidade de culturas, de mentalidades e 
comportamentos. A rede é uma virtualidade atual que 
possibilita expressar toda forma de boato e opinião. Por isso, 
a rede pode veicular todo tipo de fundamentalismo 
intolerante ou formas de crime que precisam ser punidos.  

Ouve-se, frequentemente, opiniões de que as redes 
sociais aumentam os crimes e as intolerâncias e 
discriminações. Porém, há que se notar que isso está na 
própria sociedade e as redes nada mais fazem do que 
explicitar o que está presente ou latente na sociedade. O que 
ocorre é que o acesso e a liberdade das redes comunicativas 
rompem com os sistemas de controle do politicamente 
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correto, permitindo a expressão, ao mesmo tempo, da 
contradição entre fundamentalismos intolerantes e rebeldias 
caóticas. 

Pode-se usar a analogia do espelho para 
compreender este fenômeno, isto é, quando olhamos a 
internet, vemos o espelho da própria sociedade, com a 
diferença de que a pessoa não se enxerga apenas ela sozinha, 
mas toda a sociedade num único espelho. Assim como na 
sociedade há grupos que se formam a partir dos mesmos 
interesses e opiniões, da mesma maneira a internet reflete os 
grupos sociais e o que poderia ampliar e abrir o debate, pode 
tornar-se polarizado. Porém, não se pode dizer que as redes 
sociais apenas espelham mecanicamente o mundo físico da 
sociedade, pois elas abrem brechas para troca de ideias entre 
grupos divergentes e permite que haja coexistência e 
convivência entre pessoas, grupos, organizações e 
movimentos opostos. 

Esse fenômeno de espelhamento ocorre também na 
mídia tradicional, pois os espectadores, leitores e ouvintes 
escolhem o meio que esteja de acordo com seus interesses e 
opiniões. Essa fragmentação já está presente antes da rede, 
porém, agora com as redes sociais esse fenômeno cresce em 
amplitude e aumenta a contradição, acelerando processos no 
tempo-espaço.  
 
Emoções, imagem e linguagem universal – De acordo 
com o neurologista António Damásio toda expressão 
racional está baseada em emoções. Na pesquisa publicada no 
livro O Erro de Descartes (1995), ele demonstra o papel das 
emoções em relação à razão, ou seja, a razão pura não existe, 
pois, afirma ele, nós pensamos com o nosso corpo e nossas 
emoções. O comportamento humano tem, portanto, uma 
base emocional forte, capaz de determinar a vontade e as 
ações. As emoções afloram imediatamente através de 
imagens, ou seja, a imagem é um meio por excelência para 
expressar emoções. As imagens são, portanto, meios 
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poderosos para gerar emoções. Por exemplo, as imagens de 
multidões e de eventos são inseridas, imediatamente, na rede 
e provocam interações. A geração de imagens pode ser 
produzida e distribuída em qualquer lugar e por qualquer 
pessoa do planeta através de um smartphone. A rapidez e a 
instantaneidade da divulgação de imagens comparam-se a 
transmissão viral de passar de uma pessoa para outra a 
emoção e provocando uma reação compreensível por todos. 
Por isso, afirma-se que a imagem é a linguagem universal 
apreendida por todo o ser humano comunicante, 
constituindo-se em identidade cibernética (cf. Castells, 
2015). 

 
CONCLUSÃO  

 
Portanto, entendemos que (1) a ciberantropologia 

identificou a constituição de uma nova identidade do ser 
humano formando redes humanas na interface entre a 
tecnociência e as redes sociais. Avançamos, (2) 
interdisciplinarmente, no diálogo entre a antropologia da 
tecnociência e a filosofia, em que se descreveu a gênese dos 
processos dos novos públicos que surgem onde há múltiplas 
tecnologias conectadas para criar contextos de tomada de 
decisões em todos os níveis de publicidade no embate, 
descrito por Kant, da “insociável sociabilidade” humana 
cosmopolita. E concluímos que (3) a comunicação como 
virtualidade encontra na teoria da efetividade hegeliana uma 
explicitação que nos ajuda a compreender a relação entre o 
sujeito e o objeto, ou seja, a simbiose entre objetividade da 
tecnologia da comunicação e da informação (TIC) e a 
subjetividade da liberdade humana, fazendo emergir uma 
nova figura do ser humano como o ciberantropos.  
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Amanda Costa Thomé Travincas** 
 
 
1. NOTAS INTRODUTÓRIAS  

 
A Constituição Federal, em seu artigo 34, VII, prevê, 

enquanto pressuposto material a ensejar a decretação de 
intervenção da União nos Estados e no DF, a hipótese de 
violação dos designados princípios sensíveis, dentre os quais 
figura a aplicação do mínimo exigido da receita resultante de 
impostos estaduais, compreendida a proveniente de 
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino 
e nas ações e serviços públicos de saúde (alínea e). O 
dispositivo encontra equivalente no artigo 35, III da CF, 
reservado a elencar o mesmo pressuposto para a decretação 
de intervenção estadual nos municípios. Tais enunciados 
remetem, implicitamente, ao assegurado pelo artigo 212 da 
CF, na base do qual se assenta a opção constituinte de 
vincular receitas públicas para a satisfação do direito à 
educação no Brasil. Tem-se que o descumprimento do dever 
decorrente da vinculação de recursos constitui fato que põe 
em risco a estabilidade da ordem constitucional, de sorte a 
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justificar a ocorrência de um estado de legalidade 
extraordinária que visa à estabilização e proteção da 
Constituição por meio da adoção de medida de 
excepcionalidade para a superação da crise gerada. Disto se 
pode aduzir que a inércia estatal ou a sua atuação aquém do 
minimum definido na Constituição é, por opção constituinte, 
elemento caracterizador de instabilidade, posto que fragiliza 
a própria democracia, desafinando a promoção de um direito 
social basilar, qual seja o direito à educação.  

A importância conferida pela Constituição tocante à 
proteção e promoção do direito à educação é ainda 
inconteste se se compreende o aludido artigo 212 como 
manifesta decisão de redução da esfera deliberativa dos 
poderes constituídos quanto à determinação parcial do 
quantum a ser destinado ao referido fim social. A vinculação 
de receitas é decisão que tem o condão de conferir suporte 
às ações estatais futuras em determinado diâmetro. No 
tocante à educação, retira-se da vinculação constitucional, de 
logo, a obrigação de os entes federados atuarem neste 
âmbito aplicando recursos em dimensão não inferior aos 
percentuais firmados no texto constitucional.  

Se, num primeiro recorte, o propósito se afina ao 
dever geral do Estado Federal quanto à realização de 
políticas públicas em matéria educacional, não se pode 
afastar, à partida, a inferência de que, uma vez satisfeita a 
hipótese fática da norma, isto é, tendo os entes federados 
executado as suas obrigações mínimas, também terão atuado 
definitivamente e de modo satisfatório na promoção e 
proteção do direito à educação.  

Tendo por certo que tal asserção esbarra no dever de 
conferir máxima eficácia e efetividade aos direitos sociais, 
este artigo se volta a construir uma interpretação 
constitucionalmente adequada do artigo 212 da CF, na 
conjuntura do dirigismo constitucional brasileiro e do 
reconhecimento do dever de progressividade costurado aos 
direitos sociais.  
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2. DIRIGISMO CONSTITUCIONAL, DEVER DE 
PROGRESSIVIDADE E DIREITOS SOCIAIS: O 
CASO DO DIREITO À EDUCAÇÃO  

 
No perímetro da dogmática constitucional, é 

consensual que a previsão normativa de direitos 
fundamentais pressupõe a existência de deveres de natureza 
estatal. É ainda verdade que a teoria dos deveres 
fundamentais passa a ocupar um lugar de centralidade nessa 
seara desde a admissão da relação inequívoca entre o 
estabelecimento de deveres e a eficácia e efetividade dos 
direitos fundamentais. Dentre os deveres estatais – que são 
múltiplos, dada a compreensão dos direitos como feixes de 
posições juridicamente protegidas1 -, destaca-se aquele que 
culmina no impedimento de regressão dos graus de 
satisfação dos direitos fundamentais já alcançados por 
intermédio de decisões estatais desde a eliminação de 
prestações sociais sem o fornecimento de alternativas ou 
compensações2. A assim chamada proibição de 
reversibilidade3 destaca-se na condição de verdadeiro escudo 
no contexto de Estados Constitucionais marcados pela 
(ainda) precariedade da efetivação de direitos, nada obstante 
a, já não tão recente, consagração constitucional destes4.  

                                                 

1 Na definição conferida por Robert Alexy à expressão direito 
fundamental como um todo, em ALEXY, Robert. Teoria dos direitos 

fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 249.  

2 QUEIROZ, Cristina. O principio da não reversibilidade dos direitos 
fundamentais sociais. Coimbra: Coimbra, 2006. p. 67. 

3 Trata-se de termo que encontra um vasto espectro de sinônimos na 
doutrina, os quais são usados aqui indistintamente, a dizer: proibição de 
retrocesso social (Ingo Sarlet), proibição de regressividade (Christian 
Courtis), proibição da evolução reacionária (Canotilho), entre outros. 

4 José de Melo Alexandrino chama de tempo dos direitos este lapso 
temporal entre a positivação de direitos fundamentais em Cartas 
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A rigor, a projeção da proibição de reversibilidade 
como trunfo argumentativo contra qualquer sorte de 
redução da proteção conferida a um direito fundamental 
vem a reforçar o propósito de garantir segurança jurídica e 
proteger a confiança que os cidadãos depositam no Estado 
quanto à manutenção dos ganhos e das expectativas, o qual 
é depreendido, por exemplo, da instituição de cláusulas 
pétreas (CF, 60, §4º) e do chamado direito adquirido (CF, 5º, 
XXXVI) no texto constitucional brasileiro5. Ocorre que, no 
âmbito da dogmática constitucional, o preceito tem 
merecido tratamento específico no contexto da tese dos 
limites às restrições aos direitos fundamentais. Essa teoria se 
ocupa de firmar elementos de controle do poder restritivo 
estatal, uma vez aceita a restringibilidade geral dos direitos 
fundamentais como uma consequência de sua estrutura 
principiológica6. Nesse sentir, a proibição de retrocesso 
serviria como barreira ao agir do Estado, ao lado de outros 
mecanismos de controle, entre os quais, a 
proporcionalidade, a proteção do conteúdo essencial dos 
direitos fundamentais e o mínimo existencial.  

                                                 

Constitucionais e o alcance de um patamar adequado de satisfação. 
Assim, cf. ALEXANDRINO, José de Melo. Direitos fundamentais. Estoril: 
Princípia, 2007. p. 28-29. 

5 Para uma fundamentação ampla da proibição de retrocesso social com 
especial atenção ao caso brasileiro, cf. SARLET, Ingo Wolfgang. A 
eficácia dos direitos fundamentais. 12 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2014. p. 464-6.  

6 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 
2008. p. 124-130 e 584, enfatizando que o legislador democrático possui 
uma discricionariedade estrutural para sopesar. No Brasil, SILVA, 
Virgílio Afonso da. Os direitos fundamentais e a lei: a constituição 
brasileira tem um sistema de reserva legal?. In: BINENBOJM, Gustavo; 
SARMENTO, Daniel; SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. (Orgs.). 
Vinte anos da constituição federal de 1988. Rio de Janeiro: Lumem, 2009. p. 
605-618. 
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Compreendendo-se como restrição qualquer 
afetação desvantajosa ao âmbito protegido por uma norma 
de direito fundamental7, a proibição de reversibilidade atua 
como condicionante que visa resguardar todos os direitos e 
as dimensões que lhes são comuns8. É evidente que a 
problemática se perfaz, em maior medida, no debate acerca 
da afetação da dimensão positiva dos direitos fundamentais, 
quando salta à vista a questão de sua incidência sobre os 
chamados direitos derivados a prestações, os quais, na 
conhecida acepção de Canotilho, configuram autênticos 
direitos subjetivos negativos9.  

Com efeito, a proibição de reversibilidade dos 
direitos fundamentais é dotada, simultaneamente, de uma 
faceta negativa, que impõe abstenções ao Estado, 
impedindo-o de afetar as parcelas satisfeitas de um direito 
fundamental, e uma face positiva, a qual evidencia a 
necessidade de proteção eficiente do quantum conquistado, 
além de obstar a paralisia estatal, determinando a promoção 
progressiva de direitos, tal qual acentuado em documentos 
internacionais de direitos humanos e reforçado por teorias 
como a do constitucionalismo dirigente.  

                                                 

7 A definição é de NOVAIS, Jorge Reis. As restrições aos direitos fundamentais 
não expressamente autorizadas pela constituição. Coimbra: Coimbra, 2003. p. 
192 et seq.  

8 No mesmo sentido, SARLET, Ingo Wolfgang. Posibilidades y desafíos 
de un derecho constitucional común latinoamericano. Un planteamiento 
a la luz del ejemplo de la llamada prohibición de retroceso social. Revista 
de derecho constitucional europeo. n. 11, 2009. p. 100. No âmbito do Supremo 
Tribunal Federal, a aplicação da categoria à dimensão negativa já mereceu 
acolhimento. Veja-se, por exemplo, a afirmação de que “o princípio da 
proibição de retrocesso, (...) seria aplicável também aos direitos políticos, 
dentre os quais a invulnerabilidade do segredo de voto”, cf. BRASIL. 
STF. ADI 4543 MC/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia. Julgada em: 
19.10.2011. 

9 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da 
constituição. 7 ed. Coimbra: Almedina: 2003. p. 338-9. 
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Nesse seguimento, é de destacar o artigo 2.1 do 
Pacto Internacional de Direitos Sociais, Econômicos e 
Culturais, doravante PIDESC, o qual determina, in verbis, que 
“cada um dos Estados-partes [...] compromete-se a agir, quer 
com o seu próprio esforço, quer com a assistência e 
cooperação internacionais, especialmente nos planos 
econômico e técnico, no máximo dos seus recursos 
disponíveis, de modo a assegurar progressivamente o pleno 
exercício dos direitos reconhecidos no [...] Pacto por todos 
os meios apropriados, incluindo articulação por meio de 
medidas legislativas”. De seu turno, o direito à educação 
recebe acolhimento expresso no artigo 13, §1º, segundo o 
qual “os Estados-partes [...] reconhecem o direito de toda 
pessoa à educação. Concordam em que a educação deverá 
visar ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e 
do sentido de sua dignidade e a fortalecer o respeito pelos 
direitos humanos e liberdades fundamentais. Concordam 
ainda que a educação deverá capacitar todas as pessoas a 
participar efetivamente de uma sociedade livre, favorecer a 
compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações 
e entre todos os grupos raciais, étnicos ou religiosos e 
promover as atividades das Nações Unidas em prol da 
manutenção da paz”.  

Tais dispositivos, que incidem efeitos na conjuntura 
jurídica brasileira10, reclamam um conjunto de definições de 
ordem interpretativa para a sua aplicação, notadamente, e em 
primeira linha, no que diz com a determinação do objeto de 
sua proteção. O deslinde desta constatação foi a criação do 
Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, cujo 
objetivo é “esclarecer o sentido de alguns direitos e suas 

                                                 

10 A recepção do PIDESC no Brasil se deu por meio do Decreto nº 591, 
de 6 de julho de 1992. Posta a sua precedência em relação à Emenda 
Constitucional nº 45 e, precisamente, ao parágrafo 3º do artigo 5º da CF 
por ela incluído, sublinha-se a sua natureza de norma de status supralegal.   
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correspondentes obrigações com os Estados”11 por meio da 
prática de emissão de Observações Gerais. Relativamente ao 
direito à educação, se volta a OG nº 13/1999 a definir que, 
a despeito dos obstáculos estruturais e de outra natureza que 
impedem a aplicação plena do comando geral estatuído no 
artigo 2.1 do Pacto, a educação é um dos maiores 
investimentos financeiros que um Estado pode fazer, 
considerada a sua condição de pressuposto para pleno 
exercício de outros direitos12.  

O eixo central do artigo 2.1 do PIDSC – e também 
o cerne da controvérsia que gera - parece acomodar-se nos 
deveres estatais de a) agir no máximo dos recursos 
disponíveis e b) de modo a assegurar progressivamente o 
pleno exercício dos direitos. Nessa seara encontram-se 
circunscritos elementos fulcrais da teoria dos direitos 
fundamentais, como a noção de reserva do possível, de 
máxima eficácia e efetividade dos direitos e, finalmente, de 
proibição de retrocesso. É de notar que, neste particular, a 
proibição de retrocesso depreende-se da ideia de 
progressividade, que significa o avanço paulatino das 
condições necessárias para a garantia de um direito13. Se este 
é o caso, pode-se inferir que não só o regredir é vedado pela 
norma como, inclusive, e expressamente, o mover-se é 

                                                 

11 ABRAMOVICH, Victor; COURTIS, Christian. Direitos sociais são 
exigíveis. Porto Alegre: Dom Quixote, 2011. p. 86. 

12 OBSERVAÇÃO geral nº 13 do Pacto Interacional de Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais = OBSERVACIÓN general nº 13 del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Disponível em: 
<http://www.servindi.org/pdf/ObservacionesyRecomendaciones 
Generales.pdf>. Acesso em: 10 out. 2014. 

13 COURTIS, Christian. La prohibición de regressividad em matéria de 
los derechos sociales: apuntes introductorios. In: COURTIS, Christian. 
Ni um paso atrás: la prohibición de regresividad em matéria de derechos 
sociales. Buenos Aires: Del Puerto, 2006. p. 3-52, passim. 
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ordenado. Não por outra razão, asseguram Abramovich e 
Courtis que há sempre um ônus de justificar a) o retrocesso, 
b) o não movimento e, ainda mais, c) o não movimento em 
maior rapidez, pois é preciso dar passos em prazo breve14.  

No Brasil, admite-se preponderante a tese de que a 
vedação de reversibilidade tem caráter relativo, podendo o 
Estado retroagir em cenários de escassez acentuada. No 
plano diametralmente oposto, poder-se-ia alegar – de algum 
modo plasticamente - que o Estado tem um dever de cariz 
absoluto de não regredir, mantendo o grau de satisfação dos 
direitos e, desejavelmente, progredindo quanto à satisfação 
deles, independente do contexto15. A despeito de qualquer 
divergência doutrinária quanto ao alcance da vedação, quer 
sob um viés absoluto, quer sob uma perspectiva relativa, o 
preceito é sinônimo de limitação do poder decisório estatal, 
condicionando, em graus diferenciados, a reformulação das 
estratégias do Estado para o futuro.  

Impende advertir que o ônus probatório da 
impossibilidade de satisfação de um direito na medida 
pleiteada é sempre do Estado, sendo acertado presumir, a 
partida, sua capacidade promocional e, ao mesmo passo, a 
presunção de inconstitucionalidade da medida retroativa16, 
ou, ainda melhor, não progressiva. Nesse diâmetro, o contra-
argumento à diversidade estatal nos limites da nomeada 
reserva do possível surge quando a escassez de recursos salta 
aos olhos, obrigando o redimensionamento do dever de 
progressividade. Desse modo, deflui-se que a hipótese de um 
regredir estatal só é justificável quando o Poder Público 

                                                 

14 ABRAMOVICH, Victor; COURTIS, Christian. Direitos sociais são 
exigíveis. Porto Alegre: Dom Quixote, 2011. p. 100. 

15 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 12 ed. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2014. p. 467, que se alinha à primeira 
vertente. 

16 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 12 ed. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2014. p. 472. 
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comprova “a falta efetiva dos recursos indispensáveis à 
satisfação dos direitos a prestações, assim como [a] eficiente 
aplicação dos mesmos”17.  

Não passa despercebido o fato de o constituinte 
brasileiro ter renunciado à previsão de enunciado normativo 
que proíba a reversibilidade dos direitos fundamentais e 
ordene a progressividade, em que pese a importância que as 
categorias exercem enquanto freios ante a potencial “erosão 
das normas de direitos fundamentais”18. Além da ausência de 
uma previsão geral, também quando se propõe a aclarar os 
deveres correlatos aos direitos fundamentais em espécie, 
deixa de fazer qualquer alusão específica ao preceito. É isso 
que se verifica relativamente ao direito à educação, previsto 
no artigo 6º da CF entre os designados direitos sociais, e no 
complexo normativo que se estende do artigo 205 ao artigo 
214, o qual cuida de pormenorizar os deveres estatais 
relativos àquele direito, reconhecendo, em termos gerais, que 
a educação é direito de todos, ao mesmo passo que constitui 
dever do Estado (CF, artigo 205), sem, contudo, remissão a 
deveres específicos de não regressão da escala de satisfação 
deste direito e de progressividade.  

Desta invisibilidade constitucional não decorrem 
consequências de cariz negativo. Dito de outra maneira, 
podendo-se extrair do texto constitucional deveres 
implícitos ou não positivados19, é cabível assentir quanto à 
existência de uma vedação de reversibilidade e uma 
ordenação de progressividade dos direitos fundamentais, em 

                                                 

17 SARLET, Ingo Wolfgang. FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. 
Reserva do Possível, Mínimo Existencial e Direito à Saúde: algumas 
aproximações. Revista da Defensoria Pública, ano 1, jul/dez, 2008. p. 205. 

18 Expressão consagrada, no Brasil, por SARLET, Ingo Wolfgang. A 
eficácia dos direitos fundamentais. 12 ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2014. p. 413. 

19 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 12 ed. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2014. p. 236-7. 
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geral, e – ao que aqui revela importância – do direito à 
educação, em particular.  

É sabido que a consecução de políticas públicas para 
a satisfação de direitos fundamentais implica custos. Para o 
financiamento dos direitos, arvora-se o Estado do poder 
arrecadatório que lhe confere a Constituição Federal por 
intermédio de normas de natureza tributária. Trata-se do 
que, no sentir de Cristina Pauner Chulvi, converte-se no 
dever constitucional de contribuir com a sustentação dos 
gastos públicos, ou, ainda, na responsabilidade cidadã com a 
manutenção do Estado e com a sua obrigação de 
redistribuição de renda e riqueza20. Esse ciclo, que principia 
com a contribuição e perpassa a arrecadação, culmina no 
dever estatal de decidir o quanto e o como necessários para 
a implementação de direitos. Ocorre que esse cenário 
decisório é insuperavelmente marcado por um grau de 
escassez, razão pela qual decidir sobre direitos fundamentais 
é sempre enfrentar tradeoffs, isto é, fazer escolhas conflitantes, 
na medida em que tão logo solucionam um problema, criam 
outros21. No mesmo sentido, é comum dizer-se que opções 
nessa seara são sempre trágicas – na expressão cunhada por 
Calabresi e Bobbitt -, pois que ocasionalmente “implicam a 
negação de direitos”22, sendo o objeto de uma política 
pública o resultado de uma combinação entre um grau de 

                                                 

20 PAUNER CHULVI, Cristina. El deber constitucional de contribuir al 
sostenimiento de los gastos públicos. Disponível em: 
<http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/10429/ 
pauner.pdf;jsessionid=7F07818855EF3BE803FB5001A45E3AF8.tdx2?
sequence=1>. Acesso em: 02 nov.  

22 . p. 78. 

21 MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia. São Paulo: Thomson 
Learning, 2006. p. 2006, [n.1]. 

22 AMARAL, Gustavo. Direito, Escassez e Escolha: em busca de critérios 
jurídicos para lidar com a escassez de recursos e as decisões trágicas. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2001. p. 81. 
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não realização de um direito e a necessidade de realização de 
um mínimo irrenunciável pelo caminho menos ofensivo23.  

A dificuldade das decisões alocativas centra-se no 
conflito, que é perene, entre a não limitação das 
necessidades, a limitação de recursos e, ainda por cima, a 
onerosidade da aplicação dos recursos arrecadados24. Apesar 
disso, curiosamente, a consideração da escassez como uma 
constante invariavelmente atrelada à noção de direitos não 
recebeu toda a atenção, pelo menos na seara constitucional. 
Não é descabido supor que a explicação para isso tenha 
origem em um justificado temor de fragilização dos direitos 
fundamentais, até o ponto de, radicalmente, só ser possível 
falar nestes “onde há fluxo orçamentário que o permita”25. 
Contudo, ao revés do que possa parecer, assumir a escassez 
como fato tem o condão de pôr às claras os limites e 
possibilidades da tomada de decisões envolvendo direitos 
fundamentais no âmbito público.  

Soma-se à escassez como fato a igualmente 
inconteste relevância do direito à educação, que torna não 
demasiado afirmar, como o faz Canotilho, que tal direito 
constitui verdadeiro pressuposto de exercício de outros 
direitos fundamentais26, isto é, a sua proteção serve a um fim 
específico, qual seja “formar o seu titular para o exercício de 
direitos fundamentais, permitindo que seja ele próprio a 
decidir seu futuro (...) [sendo a educação] um direito a 

                                                 

23 CALABRESI, Guido; BOBBITT, Philip. Tragic choices. New York: 
Norton, 1932. p. 149. 

24 Assim, ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia. 20 ed. São 
Paulo: Atlas, 2012. p. 207.  

25 GALDINO, Flávio. Introdução à teoria dos custos dos direitos: direitos não 
nascem em árvores. Rio de Janeiro: Lumem, 2005. p. 204, referindo-se à 
tese de Sustein e Holmes quanto aos custos dos direitos.  

26 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da 
constituição. 7 ed. Coimbra: Almedina: 2003. p. 473. 
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serviço da liberdade e da autonomia do educando”27. Tendo 
em conta a sua importância, há quem o eleve à condição de 
direito mínimo para uma vida condigna28, o que o faz parte 
da noção de mínimo existencial, sendo este o conjunto das 
“condições mínimas de existência humana digna que não 
pode ser objeto de intervenção do Estado [...] e que ainda 
exige prestações estatais positivas, [sendo certo que] sem o 
mínimo necessário à existência cessa a possibilidade de 
sobrevivência do homem e desaparecem as condições 
iniciais de liberdade”29.  

Neste cenário, há de ser compreensível a presença, 
na Constituição Federal, de normas de caráter dirigente 
relativas ao direito à educação, como o é o artigo 212, que 
determina a aplicação anual, pela União e pelos Estados, 

                                                 

27 ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Leonardo. La educación en el Estado social 
y democrático de derecho. El ideário educativo em la Constitución 
Española. In: SARLET, Ingo Wolfgang; PRESTO LINERA, Miguel 
Ángel (Ed.). Los derechos sociales como instrumento de emancipación. Navarra: 
Aranzadi, 2010. p. 213. 

28 Nesse sentido, afirma-se: “O direito à educação fundamental é um 
elemento do mínimo existencial, compondo o núcleo da dignidade 
humana e, portanto, sendo oponível aos poderes constituídos. Imaginar 
que seu atendimento possa ficar na dependência exclusiva da ação, e dos 
humores, do Executivo – em equipar sua rede de ensino de maneira 
conveniente – e do Legislativo – em dispor sobre a concessão de bolsas 
de estudo em instituições privadas – é tornar totalmente sem sentido 
tudo que sem expôs até aqui, assim como o próprio Estado de direito 
constitucional. Ao Judiciário compete tutelar o mínimo existencial e isso 
pelos meios substitutivos que forem necessários e aptos para atingir tal 
fim”, BARCELLOS, Ana Paula. A eficácia jurídica dos princípios 
constitucionais: o princípio da dignidade da pessoa humana. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2008. p. 298. 

29 TORRES, Ricardo Lobo. O mínimo existencial como conteúdo 
essencial dos direitos fundamentais. In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira 
de Souza; SARMENTO, Daniel. Direitos sociais: fundamentos, 
judicialização e direitos sociais em espécie. Rio de Janeiro, Lumem, 2008. 
p. 313-314. 
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Distrito Federal e Municípios, de, respectivamente, pelo 
menos, dezoito e vinte e cinco por cento da arrecadação de 
impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. O 
delineamento da atuação estatal para o futuro denota, nestes 
termos, a preocupação constitucional com os limites do 
exercício do poder deliberativo estatal quanto ao direito à 
educação.  

Encima-se a teoria do dirigismo constitucional na 
premissa de que o legislador não pode conformar direitos de 
qualquer modo30, o que, na lembrança de Gilberto Bercovici, 
não é o mesmo que afirmar que o programa constitucional 
tolhe a liberdade de conformação legislativa ou a 
discricionariedade do Governo31. Ao mesmo passo que as 
tarefas estatais se configuram como tarefas constitucionais32, 
a Constituição consagra-se em sua função de ordem, 
caracterizando-se como ordem fundamental33, o que, longe 
de desaguar em ingovernabilidade por enfitamento das 
decisões políticas34, mostra-se contumaz, ainda no contexto 

                                                 

30 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Canotilho e a constituição 
dirigente. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 15. 

31 BERCOVICI, Gilberto A problemática da Constituição dirigente: 
algumas considerações sobre o caso brasileiro. Revista de Informação 
Legislativa. Brasília. v. 36, n. 142, abr/jun, 1999. p. 40. 

32 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação 
do legislador: contributo para a compreensão das normas constitucionais 
programáticas. 2 ed. Coimbra: Coimbra, 2001. p. VIII-XV. 

33 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação 
do legislador: contributo para a compreensão das normas constitucionais 
programáticas. 2 ed. Coimbra: Coimbra, 2001. p. 148. 

34 O que seria, em verdade, causado pelo que Bercovici chama de 
constituição dirigente invertida, BERCOVICI, Gilberto; 
MASSONETTO, Luís Fernando. A constituição dirigente invertida: a 
blindagem da constituição financeira e a agonia da constituição 
econômica. Sep. do Boletim de Ciências Económicas, Coimbra, v. XLIX, 2006. 
p. 18-19. 
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brasileiro, para assegurar a realização de direitos 
fundamentais35.  

No sentir de Bernd Schulte, a obrigação de garantia 
do efetivo uso dos direitos por seus titulares afeta o Estado 
de maneira a torná-lo necessário promovedor de 
intervenções sociais36. É justamente nessa conjuntura que 
também se enleva o condicionamento fiscal37 dos direitos, a 
prospecção de estratégicas de blindagem contra o seu 
esvaziamento e de promoção da sua máxima eficácia e 
efetividade.  
 
3. A PROTEÇÃO JURÍDICA DA EDUCAÇÃO 
ENQUANTO DIREITO SOCAL NO BRASIL  
 
3.1 Federalismo e competências constitucionais para a 
consecução de metas em matéria de educação  

 
Nos termos do artigo 23, inciso V, da CF, cabe à 

União, aos Estados, ao DF e aos Municípios proporcionar 
os meios de acesso à educação. Trata-se de competência 
comum de natureza administrativa fixada no realce de um 
federalismo cooperativo, como de sorte tem se afigurado o 
modelo de Estado brasileiro. Digna de nota, neste ponto, é 

                                                 

35 Sem adentrar as discussões sobre os termos de sobrevida do dirigismo 
constitucional no Brasil, cuida-se, no presente, de assentir com a 
pertinência de sua aceitação, no sentido do defendido em SARLET, Ingo 
Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 12 ed. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2014. p. 266, 

[n. 67]. 

36 SCHULTE, Bernd. Direitos fundamentais, segurança social e 
proibição de retrocesso. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Direitos 
fundamentais sociais: estudos de direito constitucional, internacional e 
comparado. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 302-3. 

37 Na expressão de CONTRERAS PELÁEZ, Francisco. Derechos sociales: 
teoría e ideologia. Madrid: Tecnos, 1994. p. 112. 
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a lição de Raul Machado Horta no sentido de que “a 
competência comum condensa preceitos e recomendações 
dirigidas à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, traduzindo intenções programáticas do 
constituinte”38 a serem executadas, nos ternos do parágrafo 
único do mesmo dispositivo, na medida da colaboração 
entre os entes federativos, com vistas ao equilíbrio do 
desenvolvimento e do bem-estar social, a qual deve ser 
fixada por legislação complementar. Ressalte-se que, na linha 
do artigo 211 da CF, a colaboração entre os entes federativos 
se dará pela atribuição de responsabilidade à União quanto à 
organização do sistema federal de ensino, aos Municípios 
quanto ao fomento do ensino fundamental e da educação 
infantil e aos Estados e ao Distrito Federal quanto à 
promoção do ensino fundamental e médio, tudo na condição 
de esfera de responsabilidade principal, mas não exclusiva, 
sob pena de contradição em face do dever de cooperação 
instituído.  

É de recordar que o equacionamento da atuação dos 
entes federativos é realizado desde a premissa da 
predominância do interesse39, cabendo à União o pertinente 
ao interesse geral, aos Municípios o que se aproxima ao 
interesse local, e aos Estados os assuntos de afetação 
regional ou residual. A atuação coordenadora da União em 
matéria educacional é retirada, notadamente, do artigo 24, IX 
da CF, que, combinado com as regras de interpretação das 
competências concorrentes fixadas pelos parágrafos 1º a 4º 
do mesmo dispositivo, revela a atribuição do ente federativo 
para a edição de normas gerais afeitas à educação e o poder 

                                                 

38  HORTA, Raul Machado. Direito constitucional. 4 ed. Belo Horizonte: 
DelRey, 2003. p. 355 

39 BARACHO JÚNIOR, José Alfredo de Oliveira et al. O Estado 
Democrático de Direito e a necessária reformulação das competências 
materiais e legislativas dos Estados. Revista de Informação Legislativa. 
Brasília, a. 47, n. 186, abr./jun. 2010, p. 157. 
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concorrente dos Estados, DF e Municípios no campo da 
suplementação complementar ou supletiva, se for o caso. A 
par disso, registre-se que também o artigo 22 da CF, em seu 
inciso XXIV, ateado ao estabelecimento de competências 
privativas da União, remete ao ente o poder de edição das 
diretrizes e bases da educação nacional. Se é verdade que se 
trata de patente exemplo de impropriedade técnica do 
sistema de competências brasileiro, como quer Fernanda 
Dias Menezes40, também é de lembrar que, no campo das 
dispersões normativas no que toca aos poderes normativos 
em matéria de educação, também em outro lugar, e de forma 
aparentemente redundante, firma a Constituição a 
competência para estabelecer o Plano Nacional de 
Educação, de duração decenal, arrimado em regime de 
colaboração entre os entes federativos (artigo 214), sendo 
que na mesma esteira dispõe o artigo 9º, I da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que, contudo, 
expressamente incumbe a União de cria-lo, ao mesmo tempo 
que diz que esta elaboração deverá contar com a colaboração 
dos Estados, DF e  

Municípios. A criação de Planos dessa natureza é, 
como lembra Maria Paula Dallari Bucci, “a expressão mais 
frequente das políticas públicas (...) [nas quais] se 
estabelecem os objetivos da política, suas metas temporais, 
os instrumentos os instrumentos institucionais de sua 
realização e outras condições de implementação”41.  

Neste contexto, comporta remeter à recente 
promulgação da Lei nº 13.005/2014, que institui o Plano 
Nacional vigente, após quatro anos de tramitação no 
Congresso Nacional e um interstício temporal de três anos 

                                                 

40 ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes. Competências na Constituição de 
1988. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 97 e seq. 

41 BUCCI, Maria Paula Dallari. Políticas públicas e direito administrativo. 
Revista de Informação Legislativa. Brasília, a. 34, n. 133, jan./mar, 1997. p. 
95. 
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em relação ao período de vigência prospectado para o Plano 
anterior. Acobertadas no PL nº 8.035/2010, vinte metas 
multidimensionais e suas respectivas estratégias de 
concretização se justificaram enquanto “movimento coletivo 
de construção política e programática, [marcado por] uma 
visão sistêmica da educação que abarque todas as etapas e 
modalidades da educação de maneira integrada, a fim de que 
elas se reforcem reciprocamente e desencadeiem um ciclo 
virtuoso de investimento em educação”42 [sic.]. Após a 
apresentação de substitutivos na Câmara e no Senado, 
redefinição de metas e realocação de estratégias, a redação 
final aprovada firma compromissos acerca do(a) 1. 
Educação infantil, 2. Ensino fundamental, 3. Ensino Médio, 
4. Educação especial e inclusiva, 5. Alfabetização, 6. 
Educação integral, 7. Aprendizado adequado na idade certa, 
8. Escolaridade média, 9. Alfabetização e alfabetismo 
funcional de jovens e adultos, 10. Educação de jovens e 
adultos integrada à educação profissional, 11. Educação 
profissional, 12. Educação superior, 13. Titulação de 
professores da educação superior, 14. Pós-graduação, 15. 
Formação de professores, 16. Formação continuada e pós-
graduação de professores, 17. Valorização do professor, 18. 
Plano de carreira docente, 19. Gestão democrática e 20. 
Financiamento da educação43.  

Se tudo isto se erige tomando em conta a repartição 
de competências desenhada na Constituição, a atuação dos 

                                                 

42 PL 8.035/2010 - CONGRESSO NACIONAL. Disponível em: < 
http://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/comissoes/comissoes-
temporarias/especiais/54a-legislatura/pl-8035-10-plano-nacional-
deeducacao>. Acesso em: 12 out. 2014. p. 31. Sítio no qual se pode 
encontrar, ainda, toda a tramitação do PL até a sua conversão na 
supracitada lei. 

43 Para o acompanhamento contínuo das metas, remete-se ao 
OBSERVATÓRIO do PNE. Disponível em: < 
http://www.observatoriodopne.org.br/>. Acesso em: 12 out. 2014.  
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entes federados importa uma coordenação permanente de 
modo a não subtrair responsabilidades e encampar esforços 
conjugados perante metas que são facialmente complexas. 
De tal sorte, é preciso sublinhar, como o faz Nina Ranieri, 
que suportar encargos obriga simultaneamente pensar em 
receitas44. Para Daniel Cara e Luiz Araújo, desde a proposta 
inicial apresentada ao Congresso, há um ocultamento do 
problema do financiamento da educação brasileira, o que se 
percebe, primeiramente, com a ausência de qualquer 
diagnóstico ou planilha de custos na proposição normativa. 
Ainda lembram que só após o início da tramitação do 
Projeto de Lei é que o Ministério da Educação apresentou o 
“PNE 2011-2020: metas e estratégias” e o “Previsão de 
investimento necessário para cumprir o PNE, além do 
investimento atual de 5% do PIB”, ambos documentos 
orientadores das matrizes do Plano e do volume de recursos 
a serem dispendidos para a sua realização45.  

A despeito da crítica, não parece ser outra a 
finalidade da Meta 20 do PNE, que atenta exatamente ao 
tema do financiamento dos programas educacionais ao fixar 
o compromisso de “ampliar o investimento público em 
educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar 
de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do 
País no 5o (quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo, 
o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do 
decênio”. Entre as estratégias guindadas, destacam-se a 
garantia de fontes de financiamento permanente e 
sustentáveis (20.1), a criação de lei complementar, na esteira 

                                                 

44 RANIERI, Nina. Os Estados e o direito à educação na Constituição 
de 1988: comentários acerca da jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal. In: RANIERI, Nina (Coord.). Direito à educação: aspectos 
constitucionais. São Paulo: Edusp, 2009. p. 44. 

45 ARAÚJO, Luiz; CARA, Daniel. O financiamento do PNE II. In: 
MANHAS, Cleomar (Org.). Quanto custa universalizar o direito à educação?. 
Brasília: Instituto de Estudos Socioeconômicos, 2011. p. 67-8.  
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do demandado pelo artigo 23, parágrafo único da CF, para a 
cooperação entre União, Estados, DF e Municípios (20.9) e 
a destinação de parcela da participação no resultado ou da 
compensação financeira pela exploração de petróleo e gás 
natural e outros recursos à manutenção e desenvolvimento 
do ensino, a ser acrescida ao já vinculado recurso inserto no 
artigo 212 da CF (20.3)46.  

Na conjuntura do marco legal da política 
educacional, tem-se que o concernente ao nicho das 
competências federativas e ao financiamento da atuação dos 
entes federados constitui importante e primacial aporte à 
satisfação do direito à educação no Brasil. Se os contornos 
que traçam a Constituição Federal e, mais recentemente, o 
PNE, se afigurarem viabilizadores do cumprimento das 
metas tracejadas, será acertado ressaltar que o caráter 
programático das normas relativas à educação não gravou de 
inocuidade a atuação estatal, afinando-se, a bem dizer, ao 
dever de satisfação maximizada do direito.  
 
  

                                                 

46 A regulamentação da destinação de receitas do pré-sal para as áreas de 
educação e saúde se dá pela Lei dos Royalties - Lei nº 12.858/2013, que, 
precisamente em seu artigo 2º, §3º, dispõe: “União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios aplicarão os recursos previstos nos incisos I e II 
deste artigo no montante de 75% (setenta e cinco por cento) na área de 
educação e de 25% (vinte e cinco por cento) na área de saúde” [grifamos]. 
Ressalta-se também o artigo 4º, que carrega o mencionado na Estratégia 
20.3 do PNE quanto à adição dos recursos dos royalties aos vinculados 
no artigo 212 da CF: “Os recursos destinados para as áreas de educação 
e saúde na forma do art. 2º serão aplicados em acréscimo ao mínimo 
obrigatório previsto na Constituição Federal”. Para além disso, já a Lei 
do pré-sal - Lei nº 12.351/2010 havia criado, em seu artigo 47, o Fundo 
Social – FS do pré-sal, com a finalidade de constituir fonte de recursos 
para o desenvolvimento social e regional, na forma de programas e 
projetos na área da educação (inciso I). 
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3.2 Arquitetura das posições jusfundamentais 
protegidas na Constituição Federal  

 
O plexo de posições juridicamente protegidas no 

texto constitucional relativas à educação verbera a 
conveniência de se falar em um direito geral à educação do 
qual é possível extrair condutas de distintos matizes. Sendo 
este um direito de faceta preponderantemente positiva, a 
expectativa principal gerada por sua positivação é de uma 
atuação comissiva por parte do Estado, notadamente com a 
finalidade de protegê-lo e promovê-lo. A par e 
concomitantemente, extraem-se também dele expectativas 
negativas, quais sejam as assim designadas liberdades sociais 
em matéria de educação, a exemplo das liberdades de 
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, 
reunidas no artigo 206, II.  

Compreender o direito à educação como um todo é, 
desta maneira, assimilar as relações entre os seus titulares e 
destinatários em esquadras distintas, mas sem operar 
qualquer sorte de clivagem tendente a imprimir um regime 
de tutela que privilegie alguma de suas dimensões a despeito 
de outras. Isso significa adotar um regime único de tutela da 
educação, o que não importa invizibilizar diferenças a 
depender de seu campo de incidência e pretensões geradas.  

No âmbito público, isto é, no espaço de condução 
estatal da implementação do direito – que é, sublinha-se, o 
que importa nesta oportunidade47 – prevê a Constituição, em 
seu artigo 205, que é dever do Estado a promoção da 

                                                 

47 Lembra-se, contudo, que a incidência privada do direito à educação é 
uma previsão expressa da Constituição, em seu artigo 209, segundo o 
qual: “O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes 
condições: I - cumprimento das normas gerais da educação nacional; II 
- autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público”. O não 
tratamento do tema nessa esfera justifica-se, exclusivamente, por 
questões metódicas atreladas ao recorte da abordagem. 
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educação visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 
o trabalho48. O mesmo enunciado é imperativo na definição 
da titularidade, assegurando tratar-se de direito de todos. No 
que diz com esta última, há que compreender que, com a 
expressão, o constituinte lança mão da titularidade 
simultaneamente individual e coletiva do direito à educação, 
que o faz exigível nas duas dimensões, ainda que penda uma 
preferência por aquela última49. O estiramento disso é que o 
Estado se investe nos deveres de promoção do direito à 
educação mediante políticas públicas, prioritariamente, 
visando o atingimento de uma coletividade, ao mesmo passo 
em que a ele compete atender, de alguma maneira, demandas 
individuais judicializáveis. Outro não poderia, aliás, ser o 
entendimento extraído mesmo do artigo 5º, caput, que 
dispõe sobre a titularidade dos direitos fundamentais, ainda 
que, especialmente em razão do fato custo, tão caro à 
disciplina dos direitos sociais, “a titularidade individual 
[destes] esteja atualmente associado ao assim designado 
direito (e garantia) ao mínimo existencial, por sua vez, 
fundado essencialmente na conjugação entre o direito à vida 
e o princípio da dignidade da pessoa humana, e que, 
precisamente por esta fundamentação, não pode ter sua 

                                                 

48 A definição do tipo de educação a ser fornecida qualifica a prestação 
estatal, que deve ser apta a desenvolver a autonomia do indivíduo (pleno 
desenvolvimento da pessoa), capacitar à participação democrática 
(preparo para o exercício da cidadania) e fornecer preparo profissional 
(qualificação para o trabalho). Assim, cf. MALISKA, Marcos Augusto. 
O direito à educação e a Constituição. Porto Alegre: Sérgio Fabris, 2001. p. 
160-1. 

49 Pelos argumentos que se apresentam ao direito à saúde em SARLET, 
Ingo Wolfgang. A titularidade simultaneamente individual e 
transindividual dos direitos sociais analisada à luz do exemplo do direito 
à proteção e promoção da saúde. Direitos fundamentais e justiça. ano 4. n. 
10. jan/mar, 2010. p. 205-229 e podem, sem qualquer distorção, ser 
transportados para a educação.  
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titularidade individual afastada, por dissolvida numa 
dimensão coletiva”50. No mais, para Nina Ranieri, a 
Constituição ainda alarga a titularidade do direito à educação 
a grupos de pessoas indeterminadas, como as gerações 
futuras, especialmente a partir “do art. 210 (relativo aos 
conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira 
a assegurar formação básica comum e respeito aos valores 
culturais e artísticos, nacionais e regionais), e de seu § 2º (que, 
como exceção à regra geral de utilização da língua portuguesa 
no ensino fundamental, assegura às comunidades indígenas 
a utilização de línguas maternas)”51.  

Quanto aos deveres estatais, além da referência a um 
dever geral no artigo 205, expresso e correlato, a 
Constituição insere no artigo 208 um conjunto de deveres 
fundamentais específicos e de caráter prestacional. Vejam-
se, neste particular, os deveres a) de educação básica 
obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos 
de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos 
os que a ela não tiveram acesso na idade própria; b) de 
progressiva universalização do ensino médio gratuito; c) de 
atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; d) 
de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 
5 (cinco) anos de idade; e) de acesso aos níveis mais elevados 
do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 
capacidade de cada um; f) de oferta de ensino noturno 
regular, adequado às condições do educando e g) de 

                                                 

50 SARLET, Ingo Wolfgang. A titularidade simultaneamente individual e 
transindividual dos direitos sociais analisada à luz do exemplo do direito 
à proteção e promoção da saúde. Direitos fundamentais e justiça. ano 4. n. 
10. jan/mar, 2010. p. 216. 

51 RANIERI, Nina. Os Estados e o direito à educação na Constituição 
de 1988: comentários acerca da jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal. In: RANIERI, Nina (Coord.). Direito à educação: aspectos 
constitucionais. São Paulo: Edusp, 2009. p. 45. 
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atendimento ao educando, em todas as etapas da educação 
básica, por meio de programas suplementares de material 
didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à 
saúde. Esta enumeração de deveres torna incontroversa a 
existência de um direito público subjetivo (CF, artigo 208, 
§1º), que corrobora a possibilidade de exigibilidade 
individual e coletiva daquele direito perante a não-oferta e 
permite a responsabilização da autoridade competente por 
omissão (CF, artigo 208, §2º).  

Para além de tais disposições constitucionais, 
importa lembrar que um direito de viés prestacional se 
desmembra também em exigências de organização e 
procedimento, materializadas em regras para a obtenção de 
um resultado conforme direitos fundamentais52. No tocante 
ao direito à educação, se alocam nesta categoria, por 
exemplo, a garantia da autonomia universitária, prevista no 
artigo 207, a criação do Plano Nacional de Educação, no 
artigo 214, e a vinculação de receitas públicas com finalidade 
definida pela Constituição em seu artigo 212.  

 
4. VINCULAÇÃO CONSTITUCIONAL DE 
RECEITA MÍNIMA PARA A SATISFAÇÃO DO 
DIREITO À EDUCAÇÃO NO BRASIL: UMA 
LEITURA DO ARTIGO 212 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL EM CONFORMIDADE COM O DEVER 
DE PROGRESSIVIDADE RELATIVO AOS 
DIREITOS SOCIAIS  

 
Na seara do financiamento do direito à educação, o 

Título VII da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional dispõe sobre os recursos públicos que se prestam 
a fornecer condições de exercício das competências 

                                                 

52 Assim, ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: 
Malheiros, 2008. p. 473. 
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constitucionais administrativas dos entes federados no 
pertinente à matéria. Ademais, configuram as normas ali 
ajuntadas concreções do texto constitucional, que, de 
maneira geral, refere-se ao custeio da educação em seus 
artigos 212 e 213.  

Segundo o artigo 68 da LDB, a origem dos recursos 
destinados à educação encontra-se a) na receita de impostos 
próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios; b) na receita de transferências constitucionais e 
outras transferências; c) na receita do salário-educação e de 
outras contribuições sociais; d) na receita de incentivos 
fiscais; cabendo, ainda, a instituição de outras fontes de 
financiamento por meio de lei53.  

Para assegurar a concretização da tarefa 
constitucional, o constituinte lança mão da técnica de 
vinculação de receitas, ordenando que, no mínimo, 18% por 
cento, no âmbito da União, e 25%, no âmbito dos Estados, 
DF e Municípios da receita resultante de impostos, 
compreendida a proveniente de transferências seja 
direcionada para a manutenção e desenvolvimento do 
ensino. O artigo 69 da LDB reproduz o substrato do que é 
disposto no artigo 212 da CF com a seguinte redação: “A 

                                                 

53 No âmbito das contribuições sociais as quais se refere o artigo 149 da 
CF, destaca-se aquela disciplinada pela Lei nº 10.168/2000, nomeada 
CIDE-Tecnologia, cujo fim é financiar o Programa de estímulo à 
interação Universidade-empresa para o apoio à inovação. O realce aqui 
operado deve-se ao fato de a lei, no esteio da arrecadação para 
composição do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico, fixar uma subvinculação mínima em seu artigo 6º, 
determinando que, “trinta por cento [dos recursos], no mínimo, serão 
aplicados em programas de fomento à capacitação tecnológica e ao 
amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico nas 
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste” [grifamos]. Tal opção, pensa-
se, está adequadamente afinada especialmente com um dos objetivos da 
República Federativa do Brasil, quando seja a redução das desigualdades 
sociais e regionais (CF, artigo 3º, III). 
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União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco 
por cento, ou o que consta nas respectivas Constituições ou 
Leis Orgânicas, da receita resultante de impostos, 
compreendidas as transferências constitucionais, na 
manutenção e desenvolvimento do ensino público”, sendo 
que o que se deve e o que não se deve compreender por 
despesas para a manutenção e desenvolvimento do ensino 
está elencado nos subsequentes artigos 70 e 71, 
respectivamente.  

Note-se, neste particular, que a LDB alude à 
possibilidade de outros percentuais serem fixados nas esferas 
estadual e municipal, por meio de Constituições e Leis 
Orgânicas. Se tomada de empréstimo a noção de simetria 
constitucional como geradora de um dever de observação 
obrigatória da sistemática ditada pela Constituição Federal54, 
então só se pode compreender tal dispositivo como 
autorizador de fixação de percentuais a maior, coibida a 
interpretação de suposta autorização da redução dos 
percentuais constitucionais, sob pena de afronta à própria 
Constituição Federal.  

Para além da referida vinculação constitucional, cabe 
realçar a criação do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – Fundeb, por meio da EC nº 
53/2006, em substituição ao Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério - Fundef, que vigorou de 1998 a 2006. Tal 
Fundo conduz à subvinculação de 20% - 5% a mais que o 
antecessor Fundef, o qual se destinava exclusivamente à 
educação fundamental - das receitas dos impostos e 

                                                 

54 ARAÚJO, Marcelo Labanca Corrêa de. Jurisdição constitucional e federação: 
o princípio da simetria na jurisprudência do STF. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2009. p. 107. 
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transferências dos Estados, DF e Municípios vinculados à 
área educacional para a promoção de educação básica.  

Os percentuais fixados pelo artigo 212 da CF foram 
objeto de discussão na Conferência Nacional de Educação – 
Conae, realizada em 2010. Por ocasião do encontro, 
aprovou-se a proposta de aumento dos percentuais mínimos 
de receitas provenientes de impostos, das taxas e 
contribuições sociais que União, Estados, DF e Municípios 
investem em educação para 25%, no caso da União, e 30%, 
no caso dos Estados, DF e Municípios. A proposta, que se 
voltava ao empreendimento de solucionar alguns dos pontos 
sensíveis da promoção do direito à educação no Brasil, entre 
os quais a atuação ainda insuficiente da União nos contornos 
da educação básica e a existência de um regime de 
colaboração falho entre os entes federativos, não foi, 
contudo, incorporada ao PNE55.  

A vinculação de receitas provenientes de impostos 
constitui exceção ao princípio da não-afetação que rege o 
Direito Financeiro e se encontra expresso no artigo 167, IV 
da CF,  
 
1ª parte – “São vedados (...) a vinculação de receita de 
impostos a órgão, fundo ou despesa”, bem como, 
transversalmente, no artigo 4º, II do Código Tributário 
Nacional – “A natureza jurídica específica do tributo é 
determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, 
sendo irrelevantes para qualificá-la: (...) a destinação legal do 
produto da sua arrecadação”. Nessa linha é que, regra geral, 
o dever constitucional de contribuição é qualitativamente 
determinado, posto que se destina a satisfazer direitos 

                                                 

55 CONAE – Documento final. Disponível em: 
<http://conae.mec.gov.br/images/stories/pdf/pdf/ 
documentos/documento_final.pdf>. Acesso em: 17 out. 2014. p. 101 e 
seq. 
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fundamentais, mas quantitativamente indeterminado, sendo 
a quantia a gastar objeto de deliberação posterior56.  

Na esteira de Torres, tal flexibilização à aludida regra, 
descambada pela vinculação, tem a “desvantagem de 
engessar o orçamento público, e, se não reservadas à garantia 
de direitos fundamentais, tornam-se meras políticas públicas 
indevidamente constitucionalizadas”57. Ainda no derredor 
do tema, importa lembrar que a Lei de Responsabilidade 
Fiscal – LC nº 101/2000 fixou, em seu artigo 8º, parágrafo 
único, que “os recursos legalmente vinculados a finalidade 
específica serão utilizados exclusivamente para atender ao 
objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso 
daquele em que ocorrer o ingresso”.  

Considerado o fim legítimo de satisfação dos direitos 
sociais, no âmbito da Conae, ressaltou-se precisamente a 
necessidade de revogar, de imediato, a Desvinculação de 
Receitas da União - DRU para todas as áreas sociais58. A 
técnica de desvinculação de receitas é usada com o propósito 
de garantir maleabilidade administrativa com o aumento dos 
recursos de livre alocação, ditos ordinários, para, por 
exemplo, pagamento de juros da dívida pública, visando 
atingir as metas relativas ao superávit primário. Não são 
outras as razões a justificar a redação do artigo 76 do ADCT 

                                                 

56 PAUNER CHULVI, Cristina. El deber constitucional de contribuir al 
sostenimiento de los gastos públicos. Disponível em: 
<http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/10429/ 
pauner.pdf;jsessionid=7F07818855EF3BE803FB5001A45E3AF8.tdx2?
sequence=1>. Acesso em: 02 nov. 2014. p. 153-4.  

57 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito financeiro e tributário. 11 ed. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2004. p. 118.  

58 CONAE – Documento final. Disponível em: 
<http://conae.mec.gov.br/images/stories/pdf/pdf/ 
documentos/documento_final.pdf>. Acesso em: 17 out. 2014. p. 101 e 
seq. 
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conferida pela EC nº 68/201159, nos termos do qual “São 
desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de 
dezembro de 2015, 20% (vinte por cento) da arrecadação da 
União de impostos, contribuições sociais e de intervenção 
no domínio econômico, já instituídos ou que vierem a ser 
criados até a referida data, seus adicionais e respectivos 
acréscimos legais”. No que diz com a educação, convém 
recordar que a EC nº 59/2009 acrescentou o §3º ao artigo 
76 a fim de reduzir o percentual da desvinculação 
anualmente, sendo que "para efeito do cálculo dos recursos 
para manutenção e desenvolvimento do ensino de que trata 
o art. 212 da Constituição, o percentual referido no caput 
deste artigo será de 12,5 % (doze inteiros e cinco décimos 
por cento) no exercício de 2009, 5% (cinco por cento) no 
exercício de 2010, e nulo no exercício de 2011. Por esta razão 
é que na redação que empresta a EC nº 68/2011 ao §3º, 
“para efeito do cálculo dos recursos para manutenção e 
desenvolvimento do ensino de que trata o art. 212 da 
Constituição Federal, o percentual referido no caput será 
nulo”. Note-se, ainda, que desde a sua origem a DRU 
manteve-se ao largo da contribuição social do salário-
educação destinado à educação básica, no sentido 
contornado pelos artigos 212, §5º da CF e 76, §2º do ADCT.  

É de toda sorte importante assentar que a DRU é 
questionada em sua constitucionalidade quando em questão 
o financiamento de direitos sociais, sendo, por exemplo, para 

                                                 

59 As precedências normativas estão na EC nº 27/2000, que instituiu a 
DRU através da inclusão do artigo 76 no ADCT, com vigência no 
período de 2000 a 2003, e na EC nº 56/2007, que prorrogou esse período 
até 31 de dezembro de 2011. Antes disso, contudo, lembra Fernando 
Facury Scaff que na condição de antecedentes da DRU estão o Fundo 
Social de Emergência – FSE e o Fundo de Estabilização Fiscal. Para 
análise particular de cada um, cf. SCAFF, Fernando Facury. Direitos 
humanos e desvinculação das receitas da União – DRU. Revista de direito 
administrativo. n. 236. Rio de Janeiro, abr./jun., 2004. p. 33-55. 
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Scaff, uma efetiva violação à supremacia constitucional60, 
dado se tratar de uma opção do constituinte originário a 
destinação de receitas para a garantia de condições mínimas 
de vida digna. Dessa sorte, observa o autor, ainda, que mais 
comprometida fica a promoção de direitos sociais se tomado 
em conta que a DRU não foi acompanhada, em sua 
concepção originária, de nenhuma finalidade expressa 
quanto ao emprego dos recursos desvinculados, de maneira 
que não haveria obrigação de sua utilização em qualquer 
finalidade social específica61-62.  

É incontroverso que constitui óbice à satisfação dos 
direitos sociais – e, particularmente, do direito à educação – 

                                                 

60 SCAFF, Fernando Facury. Reserva do possível, mínimo existencial e 
direitos humanos. Verba Juris. ano 4,  

n. 4, jan./dez. 2005. p. 96. Em outra oportunidade, parece o autor se 
alinhar à tese de que a desvinculação de receitas não conduz 
necessariamente a um alvitramento da Constituição, embora seja o que 
tenha ocorrido devido ao contingenciamento irregular de recursos, 
SCAFF, Fernando Facury. Direitos humanos e desvinculação das 
receitas da União – DRU. Revista de direito administrativo. n. 236. Rio de 
Janeiro, abr./jun., 2004. p. 48. 

61 SCAFF, Fernando Facury. Direitos humanos e desvinculação das 
receitas da União – DRU. Revista de direito administrativo. n. 236. Rio de 
Janeiro, abr./jun., 2004. p. 40. 

62 Apensa-se, em linha contrária, a mensagem que acompanha a PEC nº 
50/2007, para a progressão da DRU: “É importante ressaltar que a 
existência da DRU não tem impedido a expansão de programas sociais 
prioritários, a exemplo do bolsa-família e da ampliação das dotações 
destinadas à educação, que deverá prosseguir nos próximos anos com o 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais de Educação - FUNDEB. Ao contrário, a 
DRU tem permitido à administração pública estabelecer prioridades e 
alocar recursos para o atendimento dessas prioridades”, EXPOSIÇÃO 
de motivos nº 00046/2007 – MF/MP. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Projetos/ 
EXPMOTIV/EMI/2007/46%20-%20MF%20MP.htm>. Acesso em: 
19 out. 2014. 
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a dívida pública nacional, e que a política de desvinculação 
enfileira-se, também, junto ao propósito de sanar os seus 
juros. É tamanha a dimensão da dívida que, no diagnóstico 
de Paulo Caliendo, “existe uma reserva do possível geral no 
Brasil, que impede os gastos sociais”63. Se isso é certo, não 
menos relevante é destacar que a tributação tem igualmente, 
entre as suas funções, o alargamento da reserva do possível, 
fornecendo os elementos para a satisfação de direitos sociais, 
sendo que, no caso da educação, isto ocorre com as 
vinculações constitucionais correlatas, a instituição de 
incentivos fiscais e o uso da extrafiscalidade, destacando-se, 
neste último ponto, por exemplo, a possibilidade de dedução 
do imposto de renda das despesas com educação (educação 
básica, técnica e superior, o que engloba graduação e pós-
graduação), no compasso do que já vem disposto desde o 
artigo 15 da Lei nº 4.357/1964, bem como a imunidade 
tributaria fixada no artigo 150, VI, c, reproduzido no artigo 
9º, IV, c do Código Tributário Nacional, que abarca as 
instituições de educação sem fins lucrativos, assim 
concebidas aquelas que se enquadram no definido artigo 14 
também desta lei. Diametralmente oposta e ensejadora da 
diminuição da reserva do possível é a prática de desvio de 
recursos para finalidades distintas à promoção de direitos 
socais, conduzida, a exemplo, pela desvinculação de receitas 
públicas da União64.  

É sobre os mesmos fundamentos que se prospecta, 
aqui, a necessidade – e, se é assim, também a possibilidade – 

                                                 

63 CALIENDO, Paulo. Reserva do possível, direitos fundamentais e 
tributação. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti 
(Orgs.). Direitos fundamentais: orçamento e reserva do possível. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 202. 

64 Tudo isso na esteira de CALIENDO, Paulo. Reserva do possível, 
direitos fundamentais e tributação. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, 
Luciano Benetti (Orgs.). Direitos fundamentais: orçamento e reserva do 
possível. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 206. 



82 Direito & Justiça: Festschrift em homenagem a Thadeu Weber 
 

 

de uma leitura constitucionalmente adequada da vinculação 
de percentuais mínimos para a condução de políticas 
públicas educacionais empreendida pelo artigo 212 da CF. A 
fixação de um dever mínimo é compatível com o 
constitucionalismo dirigente, estabelecedor da proteção e 
promoção máxima e progressiva dos direitos, se e 
estritamente quando compreendido em conjunto com o 
dever de reconhecimento da eficácia prima facie plena e 
aplicabilidade direta e imediata dos direitos fundamentais, 
assentada no §1º do artigo 5º da CF65. Ora, se é verdade que 
há um dever de fundamentar a recusa a conferir a máxima 
efetividade às normas de direitos fundamentais, o dispositivo 
tenderia a fornecer um álibi, apto a tornar tal argumentação 
prescindível, posto que o cumprimento do mínimo é, ao 
mesmo tempo, a ocorrência da hipótese fática da norma. 
Contudo, em sentido oposto, e acertadamente, pode-se 
inferir que o artigo 5º, §1º indica um processo de 
maximização da realização dos direitos, que acaba por situar 
o artigo 212 da CF como ponto de partida, e não de chegada.  

No mais, se o dever de pagar tributos é uma espécie 
de dever fundamental autônomo que serve à satisfação de 
direitos66, não pode ser este um nicho a operar uma restrição 
enviesada ao direito à educação, limitando o quantum a ser 
despendido na sua realização. Disto decorre que a única 
interpretação compatível da vinculação constitucional de 
receita mínima com a dogmática dos direitos fundamentais 
é a que aqui se sublinha.  

A progressividade que marca o dirigismo 
constitucional é, ademais, revelada em ações atuais voltadas 
ao aumento de investimentos na educação, como as já 

                                                 

65 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 12 ed. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2014. p. 269 e seq. 

66 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 12 ed. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2014. p. 236-7. 
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referidas metas afixadas no PNE, que determinam a 
destinação de 10% do PIB nacional para a educação, no 
prazo de dez anos, e a condução de parcela da participação 
ou compensação financeira pela exploração de petróleo e gás 
natural e outros recursos para o mesmo fim, fato que, aliás, 
corrobora o aqui disposto.  

Por fim, se é bem verdade que a alocação progressiva 
de recursos para a educação não converge, necessariamente, 
para o aumento da qualidade e equidade das ações do ensino 
de que fala o §3º do artigo 212, certamente constitui premissa 
basilar para o atingimento delas, firmando-se enquanto sua 
condição de possibilidade.  
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
O compromisso firmado na Constituição no tocante 

à educação por ocasião da vinculação de receita mínima para 
a satisfação do direito é revelador da natureza dirigente das 
normas constitucionais que o assentam, bem como da 
importância conferida pelo constituinte originário à 
consecução de fins sociais. Presume-se que há efetivo 
benefício no atrelamento de receitas quando em questão um 
direito social, pois a destinação exclusiva importa garantia 
tendente a promover o direito.  

Se esse é o fundamento para a vinculação de receita 
mínima no artigo 212 da CF, conclui-se que outra não 
poderia ser a interpretação de tal previsão que não aquela que 
pugna pela compreensão de que o dever estatal, em todos os 
níveis da Federação, não se esgota com a aplicação do 
quantum ali definido. O dever do Estado para com a 
educação de que fala o artigo 205 da CF é, assim, um dever 
de satisfação progressiva, sendo o mínimo apenas a fatia 
inegociável de sua promoção – o que não importa dizer que 
seja exclusivamente esta a parcela esperada.  

Esse entendimento é suportado pelo designado 
dirigismo constitucional, tal como, e concomitantemente, 
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pela noção de progressividade dos direitos sociais, da qual 
decorre a proibição de regressividade dos direitos. Também 
com fulcro no artigo 5º, §1º da CF, isto quer dizer que 
compete à União, aos Estados, DF e Municípios a aplicação 
do mínimo em matéria de educação, do mesmo modo que 
compete a estes agraudar os investimentos nesta seara, sob 
pena de dissonância em relação ao projeto constitucional.  
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Anderson Vichinkeski Teixeira1 
 

 
Considerações introdutórias 

 
No presente ensaio buscaremos fazer uma breve 

exposição sobre como, a partir da filosofia hegeliana, 
desenvolve-se a relação entre a ideia de liberdade e a 
Filosofia do Direito, de modo que se possa compreender 
como se fundamentam as bases filosóficas sobre as quais o 
Estado resta assentado. Todavia, antes disso, faremos 
algumas considerações introdutórias ao tema. 

Metodologicamente, optamos pela forma de ensaio 
por se constituir o presente texto em reflexões iniciais que 
podem apontar para ulteriores problemas de pesquisa. As 
considerações abaixo foram feitas com base, em especial, na 
obra de Hegel, Princípios da Filosofia do Direito, razão pela qual 

                                                 

1 Doutor em Teoria e História do Direito pela Università degli Studi di 
Firenze (IT), com estágio de pesquisa doutoral junto à Faculdade de 
Filosofia da Université Paris Descartes-Sorbonne. Estágio pós-doutoral 
em Direito Constitucional junto à Università degli Studi di Firenze. 
Mestre em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul (PUC/RS). Professor do Programa de Pós-
Graduação em Direito (Mestrado/Doutorado) da Universidade do Vale 
do Rio dos Sinos (UNISINOS). Editor-chefe da RECHTD – Revista de 
Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito. Advogado 
e consultor jurídico. Contato: andersonvteixeira@hotmail.com Outros 
textos em: www.andersonteixeira.com 
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fazemos esta referência inicial, abstendo-nos de constantes 
citações indiretas ao referido livro.  

Desde o princípio da história da filosofia, a 
necessidade do livre-pensar mostra que se deve respeitar a 
autonomia da vontade para que a liberdade seja algo possível. 
Somente é possível imaginar uma vontade livre se ela assim 
o for desde a origem do processo de conhecimento – este 
que deverá ter sido, por óbvio, igualmente livre. O 
procedimento de construção filosófica tem o sentido de 
retroceder às causas primeiras, ou melhor, ao último 
fundamento existencial do ser. Veja-se que – apesar de soar 
como uma antinomia quase paradoxal – este retrocesso é um 
avançar rumo à compreensão das causas primeiras 
responsáveis pela atual formação do ser e que são capazes de 
explicá-lo em sua dimensão ontológica. O pensar filosófico 
não se preocupa com “futurologias” e com a criação de 
suposições desvinculadas de um processo histórico: sua 
preocupação é voltar os olhos para a realidade e 
compreendê-la desde sua gênese. 

Nesse sentido, é lapidar o pensamento de Hegel 
quando ele afirma que: 

 
 O domínio do direito é o espírito em geral; aí, a sua 
base própria, o seu ponto de partida está na vontade 
livre, de tal modo que a liberdade constitui a sua 
substância e o seu destino e que o sistema do direito 
é o império da liberdade realizada, o mundo do 
espírito produzido como uma segunda natureza a 
partir de si mesmo.2 

 
 Deste modo, na tentativa de aprofundar essa noção 
de liberdade como substância do Direito – algo anterior a ele 
na mesma medida em que o compõe – e de Direito enquanto 

                                                 

2 HEGEL, G. W. F. Princípios da Filosofia do Direito. São Paulo: Martins 
Fontes, 1997, p. 12. 
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império da liberdade realizada, ou seja, não um porvir, mas 
sim um ente constituído e efetivo, desenvolveremos as 
próximas páginas. 
 
1. A liberdade como pressuposto do Direito 

 
Ao propor uma Ciência Filosófica do Direito, em vez 

de uma Ciência do Direito, Hegel coloca como ponto de 
partida a ideia de Liberdade. Thadeu Weber lembra que 
“aquela tem por objeto a ‘ideia do Direito’, que é normativa 
e não uma simples teoria do Direito, que é descritiva.”3 Ao 
tomarmos a ideia do Direito estamos considerando muito 
além do conceito do Direito, ou seja, do Direito meramente 
pensado em sua positividade, mas como um fenômeno histórico. 
A ideia do Direito trata o conceito do Direito como um 
sistema orgânico onde o fim se situa no plano da 
normatividade, apontando para a possibilidade de sua 
existência plena, isto é, de uma existência que não se restrinja 
a si mesma, mas que procure o outro na expressão objetiva 
da realização. Importante destacar que a realização 
fenomênica do Direito é prima facie um fenômeno ético que 
somente se torna factível em uma determinada organização 
política. O Direito compreendido como sistema orgânico 
não está subordinado ao casuísmo empírico, pois nenhuma 
experimentação particular pode dar conta do real. 
Diversamente, o Direito é, primordialmente, um objeto 
filosófico a ser estudado em toda sua problemática 
fenomenológica. Deste modo, o seu conteúdo deverá ser 
sempre universal, uma vez que o pensamento o compreende, 
ao mesmo tempo, como fenômeno real e como reflexão a 
partir do real. 

                                                 

3 WEBER, Thadeu. Hegel: Estado, Liberdade e História. Porto Alegre, 1992, 
p. 72. 
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A preocupação do pensamento, enquanto fonte da 
reflexão do espírito na efetiva realização da razão histórica, 
reside no real, no concreto. Assim, encontrar o que é direito 
e dele configurar o momento mais importante da sociedade 
é tarefa do filósofo, visto que a filosofia tem o real como 
meio de promover o universal. Partindo deste raciocínio, 
percebe-se que o Direito situa-se no interior da filosofia por 
pretender desta extrair o seu conceito, sua essência – como 
ele é em si mesmo – e sua realização positiva como critério 
de liberdade, ou seja, o indivíduo fazendo uso das 
instituições jurídicas com o propósito de nelas realizar seus 
interesses. Entretanto, o Direito na Filosofia hegeliana é 
pensado com uma universalidade positiva que, devido à 
necessidade de contemplar o sujeito sem desvinculá-lo do 
universal, faz com que a ideia de liberdade seja tomada como 
uma superação do particular em proveito da dimensão por 
ele chamada eticidade. O desdobramento do conceito do 
direito é a realização da ideia filosófica da liberdade, isto é, o 
desenvolvimento lógico da liberdade. 

Importa ressaltar que a liberdade se produz nas 
figuras que atualizam a sucessão de acontecimentos nas 
determinações do conceito. No entanto, o que é 
historicamente existente e pode ser explicado por um 
conjunto de condições particulares, não é conforme o 
conceito. Ser juridicamente válido numa certa época não 
resulta ser de direito, uma vez que as normas jurídicas estão 
num constante processo de vir a ser determinações de 
liberdade. Para que este processo se realize é necessário que 
as normas jurídicas elevem-se a uma nova compreensão do 
que são os direitos sob suas próprias condições históricas, 
uma vez que, frequentemente, as condições particulares de 
exercício da liberdade resultam em desrespeitos a estes 
mesmos direitos.  

Por não ser a ideia do Direito uma ciência empírica, 
sua principal fonte será a Filosofia, o que explica a posição 
da liberdade como pressuposto do Direito. Ao possuir a 
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convicção de ser livre, o homem busca objetivar sua 
liberdade por meio da concreção. Porém, antes disto, é 
necessário que sua vontade livre tenha passado por um 
processo lógico-racional capaz de permitir que uma decisão 
seja produzida. Disto percebe-se que a liberdade restringe-se 
ao universo dos seres racionais, ou melhor, dos seres 
humanos. O conhecimento vulgar costuma confundir o 
saber racional com o saber empírico, este que não passará 
jamais de uma razão instrumental. Somente a vontade 
racional é livre. O espírito prático, a vontade que se quer e 
se impõe, quando não acompanhada do verdadeiro 
conhecimento, tende a cometer grandes equívocos e 
distorções, comprometendo o processo da liberdade.4 

No sistema hegeliano, não se pode conceber uma 
dissociação entre o querer e o pensar. O espírito livre 
constitui a unidade do espírito teórico com o espírito prático, 
sendo que ambos são concomitantes e se complementam 
simultaneamente. Apenas aquele que tem a presciência da 
coisa que deseja, pode querer – e também somente aquele 
que conhece pode ter vontade sobre a coisa a ser conhecida. 
Note-se que o objeto para ser querido necessita de um pré-
conhecimento, e o conhecimento recai sobre aquilo que é 
desejado. Para Hegel é imperioso que exista uma unidade 
entre a vontade e o pensamento para que a liberdade seja 
realizada.5 

Percebe-se, também, que indivíduos encontram-se 
num processo constante de limitação (negação) da sua 
própria liberdade. O fato de escolher importará no 
fechamento de todas as demais oportunidades que 

                                                 

4 Cfr. ROSENFIELD, Denis L. Política e Liberdade em Hegel. São Paulo: 
Editora Brasiliense, 1983, pp. 33-35. 

5 Sobre o reconhecimento e a liberdade na filosofia hegeliana, ver 
WEBER, Thadeu. Liberdade, Direito e reconhecimento na Filosofia do 
Direito de Hegel. RECHTD. Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica 
e Teoria do Direito. São Leopoldo, Vol. 7, n. 3, pp. 297-307, 2015. 
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anteriormente estavam abertas, constituindo-se, assim, numa 
negação da própria liberdade. Entretanto, esta negação 
termina por resultar, no momento subsequente, numa 
afirmação: aquela realidade contingente anteriormente 
constituída e que foi encerrada no momento da escolha 
agora dá lugar a uma nova realidade contingente. Em outras 
palavras, a deliberação que acabou com todo um rol de 
possibilidades – negando as que não foram eleitas – torna 
possível que novas possibilidades – a serem criadas nesta 
nova realidade – surjam para o agente deliberante.  

Para Hegel as várias manifestações da vida social são 
produtos de um processo dinâmico evolutivo que assume a 
forma dialética. O espírito humano apresenta uma tese que 
se transformou em sua ideia dominante, em determinado 
momento histórico, e contra esta tese se insurge outra tese 
em outro momento, denominada antítese, e como resultado 
do diálogo entre estas duas teses surge a síntese dialética, 
cujo significado e fim reside na efetivação da liberdade. 

O importante no processo intelectivo-decisório não 
reside no fato de que com a deliberação se está negando 
todas as possibilidades não eleitas, mas sim que a liberdade 
se manifestou no momento da deliberação. O exercício da 
vontade livre será o ponto fundamental para a compreensão 
da ideia de liberdade. O agir, o existir, o viver a realidade 
material, dá ao homem a infinitude formal, o que lhe 
possibilita, a priori e no mundo das ideias, escolher entre 
qualquer uma das possibilidades que lhe ocorrer. De outra 
sorte, ao interagir com o mundo dos fatos, a sua própria 
condição de finitude será expressada por meio do seu 
comportamento e das suas realizações. 

Quando a vontade se objetiva ela se opõe como igual 
a si na exterioridade de seu ser, fazendo com que a 
negatividade seja mediada. A negatividade se produz criando 
uma nova esfera de determinações. A escolha implica na 
conjunção da vontade do agente deliberante com 
determinada situação particular, o que resulta na restrição 



Agemir Bavaresco; Francisco Jozivan Guedes de Lima (Orgs.) 97 
 

 

daquela infinitude a uma única e particular situação. O ser 
aceita, indiretamente, submeter-se à finitude das coisas, à 
diferença e à desigualdade. A vontade anuncia aqui como ela 
começa a se aventurar na criação de um mundo próprio e 
distinto, aceitando os riscos decorrentes da escolha e tendo 
consciência de que a liberdade só poderá ser produzida se 
enfrentar o próprio ser e as coisas no mundo, pois destas 
deverá se apropriar, ainda que apenas cognitivamente 
enquanto produção de conceitos. 

Somente aquele que sabe que é por natureza e em 
essência livre pode efetivamente ser o que sua essência 
determina, ou seja, viver sua liberdade plenamente realizada. 
A vontade livre e efetivada é a unidade que engloba tanto o 
espírito teórico quanto o espírito prático: é o Espírito 
Subjetivo.6 A liberdade é a vontade compreendida e, por ser 
vontade livre em si, no sentido formal, subjetividade que 
existe imediatamente, necessita da superação por meio da 
vontade livre do ser-em-si e para-si. A vontade livre se 
efetiva por um processo de mediação da vontade que sai do 
ser-em-si e volta a ser para si. Essa ideia de liberdade deixa 
de ser meramente formal para se tornar plena. 

A primeira consequência desta posição da liberdade, 
como anterior ao Direito, é a universalização da ideia de 
Liberdade. Segundo T. Weber: 
 

A Ciência Filosófica do Direito trata da reconstrução 
de uma realidade concreta do Direito, tendo como 
base um princípio orientador – a Idéia da 

                                                 

6 “O ponto culminante do Espírito Subjetivo é precisamente a liberdade, 
a qual aparece como pensamento que requer objetivação, concretização, 
desenvolvimento. O Espírito livre significa a unidade do espírito teórico 
e do espírito prático, que são momentos do Espírito, no processo do 
conhecimento. Não há comportamento prático sem pensamento. 
Aquele começa com este. O espírito prático representa a determinação 
do querer, isto é, traz à existência a liberdade no querer formal.” 
WEBER, Thadeu. Hegel: Estado, Liberdade e História, cit., p. 77. 
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universalidade da Liberdade – que deverá ordenar a 
realidade social. A Idéia da Liberdade não pode mais 
ser questionada quanto à sua validade, na exposição 
de suas estruturas. Ela já se encontra na Ciência da 
Lógica e está, assim, fora da Ciência do Direito e é 
pressuposta como dada.7 

 
Contudo, a liberdade, para Hegel, não significa o 

direito do indivíduo de fazer o que bem lhe aprouver do 
modo que ele arbitrariamente decidir, mas se refere ao 
fundamento metafísico de obedecer a Deus, transportado e 
fortemente presente no conceito político de obediência ao 
Estado. Consiste em reconhecer como lei o racional e sua 
necessidade de obedecer a Deus como a substância do seu 
próprio ser. O homem, então, só é livre quando cumpre por 
si mesmo e em virtude de uma segunda natureza, a lei do 
Estado, a objetivação do Espírito.  

A liberdade se efetiva no Estado, este que é 
fundamentalmente uma esfera objetiva. A religião e o Estado 
não são excludentes entre si pelo conteúdo da verdade e da 
racionalidade, mas se diferenciam pela forma. Mesmo que a 
Igreja trate do espiritual como algo abstrato, entra em 
confronto com o Estado pela sua existência concreta, uma 
vez que é real e objetiva e, como tal, está na esfera da 
objetividade. O Estado é responsável pela determinação 
objetiva e, nesse sentido, entra em confronto com a Igreja 
enquanto instituição. No entanto, Igreja e Estado não se 
confrontarão quando chegarmos aos últimos fundamentos 
ontológicos, pois ambos possuem a verdade como 
fundamento final. Ao comentar a Fenomenologia do Espírito, 
Alexandre Kojève recorda que na obra hegeliana a aparente 
incompatibilidade entre o pensamento filosófico voltado 
para o desvelamento do eu (antropo-logia) e o pensamento 
voltado para a compreensão de Deus (teo-logia) termina por 

                                                 

7 WEBER, Thadeu. Hegel: Estado, Liberdade e História, cit., p. 74. 
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se resolver com a constatação de que existe uma hierarquia 
entre o sábio e o religioso: “l’homme qui est devenu chrétien 
doit nécessairement finir par devenir Sage.”8 A passagem 
ocorre por uma constatação simples: para atingir a plena 
consciência do eu, em toda sua dimensão ontológica – muito 
além da fenomênica –, é necessário que se tenha a prévia 
consciência da transcendência, enfim, da existência de Deus. 

Hegel foi um dos maiores defensores da noção de 
Estado forte e, por muitos, considerado o grande filósofo 
moderno a inspirar os totalitarismos fascista e comunista. 
Pode-se entender a visão de Estado hegeliana como sendo 
totalizante, porém concedia aos cidadãos o direito de 
propriedade privada, dando aos mesmos autonomia 
contratual dentro das limitações fixadas por lei. Os 
indivíduos podiam ter uma vida privada com toda a 
liberdade para aperfeiçoar a personalidade e defender seus 
interesses particulares, sua liberdade só seria obstada quando 
ferissem os interesses da comunidade ética em que se 
encontravam inseridos. 

Para Hegel só existe moralidade real e racional, ou 
melhor, eticidade, quando o impulso do indivíduo projeta-se 
espontaneamente sobre o objeto desejado pelo supra-
indivíduo social.9 O Estado é o homem coletivo enquanto 
unidade viva; é o supra-indivíduo ou a supra-pessoa humana 
por excelência. 

Corolário da ideia de liberdade é a compreensão do 
ser humano como igual a todo semelhante seu, devendo 
participar na vida política em igualdade de condições. 

Nesse sentido, Thadeu Weber destaca que “Hegel 
pretende expor o fio condutor da lógica interna das 

                                                 

8 KOJÈVE, Alexandre. Introduction à la lecture de Hegel. Paris: Gallimard, 
1947, p. 293. 

9 Cfr. WEBER, Thadeu. A eticidade hegeliana. Veritas. Porto Alegre, Vol. 
40, n. 157, pp. 7-14, 1995. 
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estruturas jurídicas, tendo por base um princípio de 
organização, que representa o fio condutor da reconstrução. 
É a idéia segundo a qual a sociedade moderna deveria 
atribuir a cada um o direito de participar, em iguais 
condições, da vida política.”10 

A noção de igualdade encontra-se presente em Hegel 
face ao conteúdo filosófico herdado da Revolução Francesa, 
o que o levou a conceber as ideias de liberdade e igualdade 
como elementos essenciais ao próprio conceito de homem. 
Logo, desta compreensão antropológica decorrerá o fato de 
todas as instituições sociais e políticas, sobretudo o Direito, 
estarem estruturalmente vinculadas aos conceitos de 
liberdade e igualdade. Deste modo, podemos compreender 
como anterior ao Direito não apenas a ideia de liberdade, 
mas também a noção de igualdade. Percebe-se que aqui estão 
presentes, também, os valores cristãos, pois com o 
cristianismo é que foi surgir a ideia de homem livre por 
natureza e igual aos seus semelhantes. 

Importante para a compreensão da relação entre 
liberdade e Estado é, ainda, o local onde a liberdade e o 
Direito poderão existir e se fazer efetivos: o universo ético 
chamado Estado. Diferentemente de Kant, que via o Estado 
como uma instituição para a promulgação das leis que 
asseguram a liberdade do indivíduo, Hegel idealiza o Estado 
como um organismo propagador da vida ética de um povo. 
O indivíduo se corporifica no espírito ético de seu povo, que, 
ao ser membro do Estado, adquire o mais alto dever. O 
homem se integra à sociedade civil com o propósito de 
conseguir segurança e liberdade, mas somente alcança a 
objetividade, verdade e moralidade quando se associa ao 
Estado. A unidade íntima entre o universal e o indivíduo é a 
verdadeira racionalidade da existência do homem na terra.  

                                                 

10 WEBER, Thadeu. Hegel: Estado, Liberdade e História, cit., p. 72. 
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O indivíduo, em sua singularidade, não se dedica 
conscientemente aos seus objetivos éticos e, por esta razão, 
deve ser levado a cumpri-los por determinação do Estado 
por meio de sua integração aos costumes e leis da 
comunidade política. Em Hegel, o Estado, em sua forma 
completa, é a comunidade político-espiritual por excelência, 
sendo que nada pode ser superior na terra do que o 
fundamento ético e o direito do Estado.  

O Estado é a realidade da vontade substancial. A 
vontade particular se rende à racionalidade, por saber que 
somente esta pode proporcionar o que é essencial. Por meio 
do Estado o  membro garante seus direitos na forma de 
universalidade. A racionalidade expressa o mais nobre do ser 
humano, conquistando o essencial, pois a vontade se expôs 
à mediação, mediante o costume, e alcançou a 
autoconsciência, conquistando o direito da substancialidade. 
O indivíduo particular quer o racional, o universal, mas age 
conforme a vontade particular, sendo que esta, para se 
efetivar, necessita passar pelo reconhecimento da vontade 
universal. Não é a vontade particular que se efetiva, mas sim 
a vontade substancial, permitindo concluir-se que a verdadeira 
liberdade resulta da mediação entre o particular e o universal. As 
instâncias mediadoras, com capacidade de promover a 
elevação da vontade singular à vontade substancial, são as 
instituições sociais, as quais formam o organismo vivo do 
Estado. 

A eticidade do Estado consiste na realização do 
conceito. Enquanto ideia, o Estado representa a realização 
plena da liberdade universal. O conceito é normativo, 
portanto, indica o que o Estado deve ser. Por essa razão, 
nada mais pode ser acrescentado ao princípio norteador do 
Estado, qual seja, a liberdade. De outra sorte, o Estado como 
conceito pode não corresponder aos Estados históricos. O 
Estado é a realidade efetiva da ideia ética, visto que 
representa o conceito. É exigência do conceito que o Estado 
real se norteie pelo dever-ser que sempre está a sua frente, 
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de modo que o conceito também pode evoluir, uma vez que 
a razão, a qual legitima a vontade, não é estática, mas 
dinâmica. Já os Estados históricos são ideias que se 
encontram em níveis diferenciados de determinação, não 
permitindo que se estabeleça sempre o mesmo mínimo ético 
no interior do Estado. 

 
Considerações Finais 

 
Ao término deste breve ensaio, concluímos que, 

partindo-se do desenvolvimento da ideia de liberdade, 
perceber-se-á que o sistema filosófico proposto por Hegel 
indica pontos fundamentais para a efetivação do Estado por 
meio do Direito.  

A condição da necessária limitação da liberdade 
subjetiva, para torná-la efetiva em objetividade, decorre da 
necessidade lógica interna do sistema, uma vez que o 
particular é parte do universal e somente por meio deste se 
chega à efetividade. No entanto, o universal para existir 
depende da individualidade. Assim, o Estado ético 
representa concretamente o universal, na medida em que se 
fundamenta na relação necessária entre indivíduo e Estado. 
Entretanto, a necessidade final da síntese deve compreender 
a contingência e a necessidade, para que a liberdade seja 
preservada em todo o processo do Espírito, o que terminará 
por impedir que o Direito se desvirtue e o Estado fuja dos 
seus propósitos. 

Ainda que sucintamente, pretendemos ter abordado 
alguns dos principais pontos capazes de demonstrar como 
se desenvolve logicamente a relação entre liberdade, Direito 
e Estado, na filosofia hegeliana, em especial a questão da 
formação da vontade livre e sua substancial importância para 
a compreensão do Direito.  
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Introdução 

 
A proeminência dos principais discursos - filosófico, 

político, sociológico e jurídico pós-guerra fria - encontra 
grande significação nas expressões estado de direito, democracia, 
dignidade da pessoa humana, direitos humanos, e proteção ambiental em 
um mundo globalizado. 

O fenômeno da globalização que inclui todos os 
segmentos da vida, em suas mais diversas variantes 
tecnológicas, midiáticas, econômico-financeiras, socioculturais, 
políticas e jurídicas é o responsável pela criação de sua própria 
experiência: a apercepção da compreensão do tempo e do 
espaço, o jogo da obsolescência, a manipulação genética, a 
degradação ambiental, a marginação crescente, a consciência 
dos riscos e problemas comuns para as atuais e futuras gerações 
e o fato da pertença a uma mesma sociedade global.  

Nesse sentido, o discurso dos direitos humanos e da 
dignidade atribuída ao humano encontra um cenário marcado 
por assimetrias na produção e desfrute de seus processos em 
tanto que benefícios, custos, riscos e responsabilidades.  
 
1. O discurso dos Direitos Humanos  

 
Embora o transcurso de largo tempo, o debate 

havido entre Maritain1 e Bobbio2, sobre a questão da 
fundamentação filosófica e jurídica dos direitos humanos, 

                                                 

1 Maritain, Jacques, Acerca de la filosofía de los derechos del hombre, in, Los 
derechos del hombre. Barcelona: Editorial Laia, 1976 p.111-119; e, Acerca 
de la filosofía de los derechos del hombre. Madrid: Debate 1991. 

2 Bobbio, Norberto, L’età dei diritti. Torino: Einaudi, 1990. Atente-se, 
contudo, que Bobbio considerava dois direitos como absolutos: o direito 
a não ser escravizado e o direito a não ser torturado (p. 42), isto remete 
à necessidade de fundamentação, pelo menos em relação ao escravismo 
e ao suplício. 
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continua atualíssimo. A temática textual desses direitos 
parece – à primeira vista – de grande simplicidade. Contudo, 
examinada com apuro topamos com sua essência que revela 
de uma enorme complexidade de significados.  

Assim, embora a aparência seja simplificada, sua 
essência é implexa e altamente sofisticada. Desde uma 
primeira aproximação, os direitos humanos conformam um 
composto normativo (internacional e nacional), de outra, 
eles estão imbricados em um estado consciencial plural 
(atores sociais) cuja dimensão encontra abrigo na ética. Em 
qualquer dos casos (seja qual for o modo pelo qual nos 
acercamos deles) eles são o resultado de reflexões 
legográficas; mas, como projeto existencial, eles implicam 
uma decisão política de poder.  

Os direitos humanos são direito positivo, expressos 
em princípios e regras jurídicas, seja de direito das gentes, 
seja de direito estatal, contudo são precedidos de princípios 
de distintas ordens normativas: filosóficas, religiosas, 
sociológicas, políticas, antropológicas, econômicas, 
psicológicas, biológicas e cosmológicas entre outras 
possíveis.  

Há ainda, a perspectiva culturalista3 desses direitos 
que os contempla como processos de lutas de homens e 
mulheres no sentido da conquista plena da dignidade 
humana. Essas lutas são gestadas em circuitos permanentes 
de reação cultural na busca dos bens necessários para o 
preenchimento das necessidades, sejam elas tangíveis ou 
intangíveis. Mesmo nesta perspectiva, os direitos humanos 
são positivados por ordens jurídicas plurais e constituem 
verdadeiras garantias contra o arbítrio e contra a indignidade 
em que se encontram submetidas grandes parcela da 
população planetária.  

                                                 

3 De um culturalismo que não está dissociado do social, pois entende a 
cultura integrada à sociabilidade de todas as manifestações humanas.  
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Neste cenário o discurso dos direitos humanos 
inflecte o contemporâneo discurso do Estado de Direito, da 
Democracia, da Globalização. Encontrar os fundamentos 
dos direitos humanos leva, necessariamente, aos 
fundamentos dessas categorias políticas. Não mais é possível 
pensar um Estado de Direito sem ter em conta os direitos 
humanos, aí, em dois vetores básicos: pensar o Estado 
enquanto sujeito de direito das gentes, e enquanto pessoa 
política na ordem interna, onde, ou os direitos humanos são 
normas de superdireito, ou de supradireito, conforme 
estejam eles alocados na ordem internacional, ou 
internalizados nas ordens nacionais por sua recepção 
constitucional. De qualquer forma, as origens de sua 
legitimidade são preocupações de filósofos, juristas, 
sociólogos e de cientistas políticos4.   

Em todos eles, inseparável a herança da Ilustração 
que ainda projeta suas sombras, são os séculos XXVII e 
XVIII enrodilhados no presente que se prolonga.  

Esta mesma Ilustração que deu origem ao 
Despotismo Esclarecido, ou uma reformada forma de 
governar que mesclava o absolutismo às ideias do 
iluminismo, nos dá agora um novo modo de governança 
onde a centralização do poder econômico induz a 
desconcentração do poder político planetário, propiciando 

                                                 

4 Cf., Gould, Carol C. Globalizing democracy and human rights. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2004; Merry, Sally Engle. 
Human rights and gender violence: Translating international law into 
local justice. University of Chicago Press, 2009; Slaughter, Anne-Marie. 
"Judicial globalization." Va. J. Int'l L. 40 (1999): 1103; Ishay, Micheline 
R. The history of human rights: From ancient times to the globalization 
era. Univ of California Press, 2008. Ainda, Dulce, María José Fariñas. 
Globalización, ciudadanía y derechos humanos. Vol. 16. Librería-
Editorial Dykinson, 2000; Santos, Boaventura. "Hacia una concepción 
multicultural de los derechos humanos." Boaventura de Sousa Santos, 
De la mano de Alicia. Lo social y lo político en la postmodernidad, 
Bogotá, Siglo del Hombre/Universidad de los Andes (1998): 345-367. 
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uma expansão e pluralização em escala mundial dos 
processos de demarcação cultural das necessidades e 
aspirações radicalizadas e a estrutura de oportunidade 
política ampliados para expressá-las, sentando as bases do 
questionamento de uma forma de poder que carrega ínsito 
injustos efeitos assimétricos.  

Marcos e oportunidades expandidas que constitui o 
terreno de emergência de uma rede global de localismos, de 
movimentos sociais e organizações críticas, algumas delas 
tipificadas como de terceiro setor, que a partir dessas 
necessidades e aspirações ressignificam os direitos e a 
cidadania e, portanto, são portadores de uma cultura 
renovada dos direitos humanos, cujo eixo central apoia-se na 
afirmação da dignidade atribuída ao humano. É preciso, 
pois, em certa medida, resgatar os fundamentos da 
Ilustração, depurada de seus excessos de idealização da razão 
e da demasia na crença no progresso científico, ou em seu 
preconceito cultural eurocêntrico, sim, e apenas naquilo que 
diz com os ideais de justiça e de decência na vida pública. 

Por tudo isso, necessário refletir que o debate em 
torno à questão de se os direitos humanos devem ser 
considerados desde uma perspectiva estritamente jurídica, 
ou bem desde uma perspectiva prévia, ou pelo menos não 
redutível à esfera estritamente jurídica – isto é, uma 
perspectiva ética e moral – compromete, evidentemente, a 
questão geral das relações entre direito estrito e a ética ou a 
moral, bem como a questão geral das relações entre as 
normas éticas e as normas morais.  

Para a reflexão, partimos da hipótese ampla segundo 
a qual as normas jurídicas (os direitos em sentido estrito) 
pressupõem as normas éticas e morais, algo como uma 
reexposição reflexiva de normas pré-jurídicas. A toda 
evidência, as normas jurídicas não podem ser compreendidas 
como um pleonasmo das normas éticas ou das normas 
morais. Se às normas jurídicas corresponde uma função 
peculiar, e não àquela de mera redundância das normas éticas 
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ou morais, tampouco se pode dizer que elas se mantêm a 
margem da ética ou da moral, isto porque as próprias normas 
morais ou éticas, em um momento dado de seu 
desenvolvimento, necessitam ser formuladas como normas 
jurídicas. Se isto é assim, é porque as normas morais e as 
normas éticas não só não são idênticas entre si, senão que 
nem sequer são estritamente comensuráveis. É neste ponto 
onde indicaríamos a função mais característica das normas 
jurídicas, praticamente conectas a constituição do Estado, 
como sistematização das normas éticas e morais, orientada a 
resolver as contradições, a preencher as lacunas e a 
coordenar as normas justapostas (e também, é verdade, a 
gerar um processo indeterminado de “normas intercalares” 
especificamente jurídicas).  

Nesse processo de sistematização, os deveres éticos 
ou morais, em geral, cobrarão a forma de direitos positivos 
estritos garantidos pelo Estado. Segundo esta concepção, 
dizer, por exemplo, que a política (ou o direito) “deve 
respeitar a ética” não tem o sentido de que a ética ou a moral 
seja algo como uma regra superior, ou inspiradora da 
política, pois não se trata de que se inspire por ela, sim e 
melhor, porque a ética e a moral são a matéria sobre a que se 
baseia a política e o direito. Segundo esta notação, a crítica 
ao direito desde a perspectiva ética ou moral, só encontra seu 
verdadeiro ponto de apoio quando pode tomar a forma de 
“crítica a um direito” desde “outros direitos”.  

A dialética da sistematização jurídica inclui, desde 
logo, a aparição de normas jurídicas que violentam 
determinadas normas éticas ou morais, isto é, aquelas que 
foram sacrificadas à sistematização global. Este esquema 
geral das relações entre o direito, a moral e a ética é o que 
podemos aplicar a um caso particular, para dar conta das 
relações entre os direitos humanos, como normas jurídicas, 
e aos direitos humanos como normas éticas e morais, 
incluída aí a norma que consagra a dignidade atribuída ao 
humano. 
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2. O discurso da Dignidade  
 
Ao lado do discurso dos direitos humanos se 

encontra uma narrativa inderrogável: a narrativa da 
dignidade humana e o percurso dessa narrativa no âmbito 
cultural. Falar, pois, sobre dignidade e interculturalidade é 
um desafio. Primeiro, que o substantivo dignidade pertence 
– como compreendido universalmente – a uma matriz 
judaico-cristã; segundo, porque desde uma perspectiva 
intercultural, a ideia de dignidade humana perpassa, sob 
diferentes apercepções, todas as manifestações culturais 
desde uma constatação fática sempre recorrente: o circuito 
de reação cultural a que todos estão submetidos (no sentido 
que lhe emprestou Joaquin Herrera Flores5), isto é, a 
permanente busca dos bens para a satisfação das 
necessidades, percurso no qual é construída a dignidade.  

Em todo caso, necessário estabelecer-se um prévio 
acordo semântico. 

O que queremos dizer quando pronunciamos os 
substantivos dignidade e interculturalidade. Aqui vamos 
tomar dignidade como prerrogativa, ou atributo, emprestado 
ou assinado ao humano. Portanto um especial privilégio ou 
qualificativo que se acrescenta ao significado de um 
substantivo: humano. Um humano que se apresenta como 
uma pessoa, portanto atribuído de certas características que 
o individua, o capacita para a linguagem, para o razoamento 
e para o agir.  

Como indivíduo se distingue dos demais do seu 
grupo, se torna sujeito, cidadão. Pela linguagem comunica e 
articula ideias, sentimentos ou emoções, valora e expressa 
conteúdo. Pelo arrazoar faz uso do raciocínio, para 

                                                 

5 Cf. Herrera Flores, J. El Proceso Cultural. Materiales para la creatividad 
humana. Sevilla: Aconcagua, 2005; e, também, Hacia una visión compleja 
de los derechos humanos, in, El vuelo de Anteo. Derechos humanos y 
crítica de la razón liberal. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2000 pp. 19-78. 
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estabelecer relações entre sujeitos, coisas e fatos, para 
entender, deduzir ou julgar algo. E, pelo agir, procede de 
modo determinado no seu entorno, provoca reações e 
produz efeitos. É a este humano, agora pessoa, que lhe é 
atribuída dignidade, uma prerrogativa ou qualidade moral 
que infunde respeito.  

Portanto, aqui, dignidade e respeito são tomados 
como sinônimos quando relacionados à pessoa humana.  

De outro lado, neste momento, quando falamos de 
interculturalidade queremos dar significado a uma especial 
forma de relacionamento entre um conjunto de 
conhecimentos, informações, saberes adquiridos e que 
ilustram indivíduos, grupos sociais, ou sociedades, segundo 
uma perspectiva evolutiva.  

Cada manifestação cultural edifica sua própria 
expectativa de mundo, via de regra, neste perceber o mundo, 
pretende considerar esta apercepção como universal, 
mediante uma matriz tipicamente etnocêntrica.  

Deste modo, a perspectiva intercultural habilita-nos 
a compreender e rearticular a existência de outros modos 
pelos quais são possíveis as apercepções dos conhecimentos, 
ademais de outras possibilidades de interpretar a realidade 
percebida.  

Portanto, uma aproximação interdisciplinar e 
transversal utilizada pela perspectiva intercultural comporta 
o reencontro com os múltiplos aspectos da sociedade, o que 
permite compreender sua complementaridade em vista de 
uma integração participativa de todos os atores sociais. 
Neste sentido, e somente nesta condição, relacionamos 
dignidade e interculturalidade como processos.  

A primeira, imbricada em processos emancipatórios 
de toda e qualquer humilhação a que pode ser submetida à 
pessoa humana; a segunda, constitutiva de processos de 
comunicação que intentam estabelecer um diálogo entre 
diferentes manifestações culturais, tendo como pressuposto 
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básico o reconhecimento e o respeito.  Dotados destes 
significados vamos enfrentar o tema. 
 
3. Dignidade como atributo do humano 

 
Interessa-nos no momento focar dignidade humana 

como atributo. Para tanto, vamos aproximarmo-nos de 
sentido histórico, neurobiológico, psicológico e ético. Nesta 
aproximação devemos considerar o “ser social” da pessoa 
humana, uma das suas dimensões mais importantes6.  

Assim, a pessoa humana como “sujeito plural” (ser 
social) presenta, não representa, o grupo social, aí este sujeito 
é indeterminado e, só depois integrado. Integração que o 
define e determina como “sujeito singular” e, nesta 
condição, vai incluir-se em um circuito de reação cultural, 
percorrendo um largo caminho: a busca dos bens 
necessários para a satisfação de necessidades básicas.  

Neste percurso este sujeito singular apreende os 
padrões ou modelos de conduta mediante as identificações 
com outros “sujeitos de percurso” e com os objetos que 

                                                 

6 Aqui não faremos referência a perspectiva dimensional do conceito de 
dignidade humana como o faz Sarlet (As dimensões da dignidade da 
pessoa humana: construindo uma compreensão jurídico-constitucional 
necessária e possível, in: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Dimensões da 
Dignidade. Ensaios de Filosofia do Direito e Direito Constitucional. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009; contudo, implícita a nossa 
aceitação ao conceito que articula na p. 37: “Qualidade intrínseca e 
distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do 
mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 
implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato 
de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as 
condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de 
propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável nos 
destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais 
seres humanos”. 
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identifica. Com ambos ingressa na culturalidade mediante a 
qual vai projetar seus ideais e aspirações por alcançar.  

O predicado histórico forjado no longo percurso é 
inderrogável.   

Historicamente o humano que se personaliza vai 
sendo construído no aprendizado da apropriação dos bens. 
Deste aprendizado, sua conduta é função do manejo de seus 
impulsos psicológicos e biológicos, seja mediante a 
satisfação ou frustração na aquisição desses bens, ademais, 
que possui também desejos e necessidades provenientes da 
vida em comunidade que são transmitidos não somente por 
sua interação, mas pela herança de suas representações.  

Nas antigas sociedades a dignidade estava associada 
ao guerreiro. O homem guerreiro ocupava o seu espaço 
social pelo poder que lhe advinha de suas conquistas, o que 
incluía os escravos que apropriava e aos quais, por óbvio, 
dignidade nenhuma se lhes atribuía7.  

Dignidade e riqueza reuniam-se no mesmo agente de 
poder.  

A apropriação da riqueza era um trunfo e um triunfo, 
sem qualquer trauma moral para quem a realizava pelo 
exercício puro da violência. O guerreiro submetia o 
econômico e o saber e, adquiria dignidade. 

Nas modernas sociedades, vemos modificado este 
cenário.  

                                                 

7 Cf., para uma visão mais profunda da “jornada do guerreiro”, 
Campbell, Bernard G.  Humankind Emerging.  New York: Allyn & 
Bacon, 1999. Freeman, Charles.  Egypt, Greece, and Rome: Civilizations 
of the Ancient Mediterranean.  New York: Oxford University Press, 
1996. Liberati, Anna Maria and Bourbon, Fabio.  Ancient Rome:  History 
of a Civilization that Ruled the World.  New York: Barnes & Noble, 
2000. Cipolla, Carlo M. Guns, Sails, and Empires: Technological 
Innovation and the Early Phases of European Expansion, 1400-1700.  
Manhattan, KS:  Sunflower University Press, 1965. Landes, David S.  The 
Wealth and Poverty of Nations: Why Some Are So Rich and Some So 
Poor.  New York: W. W. Norton, 1998. 
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Agora, o denominado agente econômico (que sucede 
e envolve o agente de poder) é quem submete, ademais de 
instrumentalizar o guerreiro. Ao assim proceder, mercancia 
com o saber, formata a propriedade econômica e induz a 
ideologia do trabalho, substituindo o escravo pelo obreiro, o 
guerreiro pelo rentista (em sentido amplo, pois não só aquele 
que vive de rendas, mas o financista, o capitalista)8.  

Para ultrapassar a ambos, devemos considerá-los no 
contexto histórico, e como partes de um processo universal, 
para suplantarmos as ideias que lhes dão sustentação.  

Podemos colocar ambos como se no presente 
estivessem por igual. As ideias do primeiro ainda subsistem 
na constituição do poder, como a força de fundo que garante 
o sistema. A economia tornou-se a senhora da guerra, a 
dignidade um ficto limite da sua extensão.  Contudo, em 
ambos os momentos históricos – e no percurso da busca dos 
bens necessários para a satisfação das necessidades básicas – 
ainda persiste a humilhação que exclui, e que discrimina e 
submete ampla parcela da sociedade.   

Necessário, pois, afastar qualquer noção ficta de 
dignidade. Necessário concretizá-la no humano. Uma 
dignidade concreta que repila qualquer humilhação, pois a 
humilhação é uma forma perversa de violar a dignidade9.  

                                                 

8 Cf., McCloskey, Donald N., and Deirdre N. McCloskey. Knowledge 
and persuasion in economics. Cambridge University Press, 1994. 
Também, Grenier, Guillermo, and Raymond L. Hogler. Labor Law and 
Managerial Ideology Employee Participation as a Social Control System. 
Work and Occupations 18.3 (1991): 313-333. Ainda, Hyde, Alan. 
Economic Labor Law v. Political Labor Relations: Dilemmas for Liberal 
Legalism. Tex. L. Rev. 60 (1981): 1. E, Yan, Zi-Ling. Economic 
Investigations in Twentieth-Century Detective Fiction: Expenditure, 
Labor, Value. Ashgate Publishing, Ltd., 2015. 

9 Cf., Honneth, Axel. The struggle for recognition: The moral grammar 
of social conflicts. Cambridge, MA: Polity, 1995. Especialmente, 
Kretzmer, David & Eckart Klein. The concept of human dignity in 
human rights discourse. New York, NY: Kluwer Academic Publishers, 
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Este atributo – o de dignidade concreta – no seu 
longo percurso de construção tem uma raiz neurobiológica, 
e mesmo esta, se atrela ao agente econômico (também 
humano) que agora detém o poder e mercancia o 
conhecimento, discrimina os iguais em maior ou menor 
dignidade.  

Contudo, dignidade como rizoma lança as mais 
variadas gemas, uma delas o biológico, o neural, numa única 
função: o corpo da pessoa humana.  

Corpo singular, corporeidade onde o corpo não é 
tão-só biológico, é um “corpo-existencial”, ou uma 
mediação compulsória do sujeito em todas as relações que 
estabelece, pois quando pensa, ou reflete ou decide 
imediatamente se comunica com os demais, ou ao contrário 
se deles captura informações é invariavelmente com o seu 
corpo, com a sua dimensão biológica, ou com a sua estrutura 
neural que intercede no mundo.  

Nesse sentido, todo o biológico humano é assumido 
pela pessoa e, nessa medida, toda a violência contra o corpo 
biológico pode ser tida como violência contra a pessoa, e 
toda a instrumentalização do corpo significa 
instrumentalização da pessoa.  

Portanto, como atributo, a dignidade pode ser 
sentida e expressada por via da corporeidade humana, 
suporte biológico da existência. Uma existência despregada 
da posição que a pessoa ocupa no cronotopos social, pois a 
pessoa não é apenas seu corpo e tampouco proprietária de 
seu corpo, apenas “ex-siste”, ou é lançada para “fora”, aparece 
ou está presente. 

                                                 

2002. Ainda, e notadamente, Paulus Kaufmann, Hannes Kuch, Christian 
Neuhäuser & Elaine Webster. Humiliation, Degradation, 
Dehumanization - Human Dignity Violated. 
Dordrecht/Heidelberg/London/New York: Spinger, 2011. No 
contraponto, Wetz, Franz Josef. Illusion Menschenwürde: Aufstieg und 
Fall eines Grundwerts. Stuttgart: Klett-Cotta, 2005. 
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Mas, está presente com identidade! 
Por conseguinte, sempre necessário o 

estabelecimento de interfaces entre as neurociências e o 
fenômeno psíquico da consciência. Que bioquímica é 
responsável pela cerebração de nossos estados conscienciais, 
que estímulos elétricos aguçam nossa consciência? A 
resposta está por vir, mas há um elo essencial que permite 
compreender como uma estrutura tão complexa quanto o 
cérebro humano alcança os fundamentos da dignidade: a 
consciência da própria pessoa que à experiência (aqui do 
verbo), a capacidade de seu relacionamento com outros, e 
ainda a capacidade de expressar um pensamento simbólico 
ou abstrato, que são partes integrantes da expressão cultural 
e da história da própria humanidade.  

Se a dignidade humana tem como suporte corpóreo 
a biologia do ser humano, podemos também concluir que 
não é menos crível que da dimensão biológica decorre o 
pertinente suporte psicológico. E, é deste suporte 
psicológico que podemos intuir que o conceito de 
autoconsciência, ou apercepção da dignidade pessoal é 
flutuante: ao longo da vida, em todos os tempos e em todos 
os espaços onde se relaciona, cada pessoa tem conceitos 
diferentes da sua própria dignidade. 

Logo, quando falamos de dignidade concreta 
devemos distinguir duas variantes. Uma, vem da percepção 
de cada sujeito sobre a sua dignidade pessoal; outra, que é 
manifestação exterior, que vem de fora, que se constrói pelos 
“outros” e pelo o que eles pensam de nós. A primeira está 
imbricada na nossa autoestima, resultado de nossa 
autoconsciência que se torna imagética: a imagem que tenho 
de mim mesmo. A segunda tem a ver com a alteridade, com 
a representação e com a imagem que posso reproduzir no 
outro, ou que o outro vê em mim.  

O trunfo é fazer coincidir estas duas imagens. Tarefa 
das mais difíceis, um hercúleo esforço de confrontação, mas 
na maioria das vezes, o que vemos é, ou um eu miserável, ou 
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humilde, ou sereno em que nos espelhamos e um eu 
hipertrofiado que vem de fora, que é imaginado pelo outro; 
talvez, o contrário, um eu pleno e auto realizado que sinto 
dinâmico com um eu invisibilizado por uma sociedade 
agressora e que nos torna vítimas.  

Dada esta dualidade pode-se intuir que a dignidade 
concreta revela-se ora numa perspectiva de uma consciência 
empírica (consciência psicológica), onde me vejo e vejo ao 
outro com igual dignidade e por isso o reconheço e respeito, 
ora como consciência ética (construída na manifestação 
cultural que valora) onde já não basta o reconhecimento e o 
respeito do outro, mas onde se exige a reciprocidade no 
reconhecimento e respeito. 

Da reunião destas duas perspectivas se vai formando 
o conceito de dignidade humana, um conceito variável no 
desenvolver da vida, ora evolui ou retrocede pendente da 
personalização percebida. Por exemplo, a criança apercebe a 
dignidade, na medida exata pela qual lhe são dispensados os 
cuidados e o tratamento, na medida em que é respeitada 
pelos pais ou responsáveis; mais tarde apreende igual 
dignidade para com os outros na medida em que é ensinada 
a respeitar e a partilhar os limites dos outros. 

Nesse sentido somos o resultado da educação que 
recebemos. Esta educação viabiliza o nosso modo de viver e 
o nosso comportamento público e privado. 

Contudo, essa mesma dignidade pode sofrer 
reduções, pode ser violada ou exaltada, mas sempre que 
concreta, possibilita uma aproximação intercultural. Antes, 
porém, vamos deambular por uma especial forma de 
violação da concretude da dignidade.  
 
4. Teoria da Humilhação e Dignidade 

 
A teoria da humilhação é ainda pouco estudada em 

nosso meio, especialmente pela comunidade jurídica. Na 
psicologia, nas ciências sociais e nos estudos sob teoria das 
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relações internacionais o tema tem sido objeto das mais 
interessantes investigações. Assim os trabalhos Paul 
Saurette10, Robert Harkavy11, Blema Steinberg12, e Evelin 
Lindner entre outros. 

Para a Evelin Lindner, humilhação se caracteriza 
como uma redução forçada de uma pessoa ou grupo de 
pessoas mediante um processo de subjugação que agride a 
sua honra, a sua autoestima e dignidade, ademais de colocar 
a potência de uns contra outros onde esses são sempre 
inferiores. Seu núcleo duro é a colocação do humilhado na 
condição de passividade, o que lhe acarreta profundas 
cicatrizes psíquicas que tem efeito direito na sua apercepção 
de dignidade, a própria e a do outro.  

Talvez, o mais importante nestes estudos é o 
relacionamento entre humilhação e dignidade de matriz 
impositiva. A percepção de dignidade adquire um 
polissêmico entendimento entre as manifestações culturais 
mais diversas, seja com relação ao seu mínimo conteúdo 
significante, seja com os efeitos decorrentes do seu 
significado, já humilhação não. Como agravo, pode ser 
encontrada nas mais distintas manifestações culturais com a 
mesma tipologia, e produzindo os mesmos efeitos.   

Pense-se no móbil dos grandes estudos sobre 
dignidade: a segunda grande guerra e os horrores praticados 
contra a dignidade humana. Será que a grande humilhação 
sofrida pelo povo alemão com a derrota na primeira guerra 
mundial e o consequente Tratado de Versailles, com seus 
efeitos perversos na cidadania e com os agravos econômicos 

                                                 

10 The Kantian Imperative: Humiliation, Common Sense, Politics, 
Toronto: University of Toronto Press, 2005. 

11 Defeat, National Humiliation, and the Revenge Motif in International 
Politics, International Politics, 2000, 37, 3, p. 345-368. 

12 Psychoanalytic concepts in international politics: The role of shame 
and humiliation. International Review of Psycho-Analysis, V. 18, 1991, 
p. 65-85. 
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indenizatórios não foi a causa principal do surgimento de um 
messiânico Hitler? Não foi a humilhação sofrida, a dignidade 
apagada que produziu a indignidade do holocausto? Vale 
dizer, da indignidade se fez mais indignidade (Lindner, 
2005).  

Lindner nos aponta três sentidos para o substantivo 
humilhação, primeiro é um ato, segundo um sentimento, e 
terceiro um processo. Ato, sentimento e processo dirigido 
contra qualquer percepção que tenhamos de dignidade.  

A humilhação como ato e como sentimento está 
intimamente vinculada a estados de reação neurobiológicos 
e psicológicos a que todos estamos submetidos. Esses 
mesmos estados que também confortam nossa percepção de 
dignidade. A mescla aí é perigosíssima. Atos de força que 
impõem passividade, que abastardam qualquer sentimento 
de dignidade pelo outro, numa mão de via dupla: não há 
reconhecimento, apaga-se o respeito e qualquer 
reciprocidade é impossível, portanto até mesmo a 
responsabilidade comum passa a ser inexigível. 

A humilhação como processo tem objetivos mais 
alargados, pois trata de fomentar o sentimento de vingança 
de represália, e quando sofrida pela massa, basta o encontrar 
o líder que pode potencializar um movimento social 
perigoso.  

A humilhação pode objetivamente acarretar perda da 
dignidade nas situações de guerra, de prisão política, na 
miséria social. Contudo, pessoas nessas situações podem 
manter uma postura de enorme dignidade, não se sentindo, 
por isso, indignas aos olhos dos outros. Aí a dimensão 
subjetiva do conceito. Todavia, existem situações de grande 
indignidade, independentemente dessa subjetividade. Pense-
se na perda da liberdade por razões políticas, ideológicas ou 
religiosas, ou a degradação física e psíquica por motivos de 
natureza social, ou pelo abandono familiar, ou mesmo, se 
bem que sob outra perspectiva, a degeneração a que 
submetem certas doenças terminais, são situações que 
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podem pôr em causa a dignidade humana, seja qual for a 
percepção que tenhamos. A perda de dignidade é aqui 
explicitamente objetiva13.  

Mas, independentemente da legitimidade e 
significado destes aspectos da dignidade humana e o que a 
humilhação acarreta, é importante sobrepor-lhes, no 
momento devido, a realidade ética e jurídica da dignidade.  

As sociedades evoluídas, que compartiram as lições 
da História e adquiriram conhecimento, estão cada vez mais 
apetrechadas para fazer valer os direitos dos agravados, dos 
prisioneiros e dos condenados, enfim dos mais vulneráveis, 
dos mais desassistidos. É neles que, com maior nitidez, 
avulta a dignidade concreta, atribuída que se vai tornar 
princípio e regra em normativos éticos ou jurídicos, pois se 
baseia em nada mais que não seja no ser humano atribuído 
de dignidade.  

Neste momento, os direitos humanos são, pois, a 
expressão da dignidade ética da pessoa. E, é neste momento 
que a dedicação aos estudos interculturais é importantíssima. 
 
5. Dignidade, interculturalidade e respeito  

 
Extremamente necessário por em  díálogo as mais 

distintas expressões culturais das sociedades. Contudo, 
como produzir um instrumento de tradução dos conteúdos 
expressivos da culturalidade?  

Poderá a dignidade, como atributo do humano, ser a 
chave de leitura dessas manifestações culturais?  

Ou, por outra, a humilhação presente em todas as 
formas culturais poderia ser o elo comum de inteligibilidade 

                                                 

13 Cf., detalhado estudo editado por Paulus Kaufmann, Hannes Kuch, 
Christian Neuhäuser & Elaine Webster. Humiliation, Degradation, 
Dehumanization - Human Dignity Violated. 
Dordrecht/Heidelberg/London/New York: Spinger, 2011. 
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da violabilidade da dignidade concreta a todas essas formas 
expressivas?  

A resposta é difícil, pois passa por uma cartografia 
geocultural, política e econômica cujo núcleo essencial deve 
ser o humano concretamente considerado. Um humano que 
é igual independentemente de qualquer latitude espacial. 
Que é igual na atribuição de dignidade independentemente 
da manifestação cultural que expresse. O mínimo de 
atribuição está em não vedar-lhe o percurso de aquisição dos 
bens necessários para a sua subsistência material e 
identificação como único, portanto irrepetível (a máxima 
violação da dignidade humana: impedir a luta pela sua 
conquista). 

Aliás, a igualdade é condição de conformação da 
própria dignidade. Igualdade substantiva, pois todos são 
constituídos da mesma matéria e com os mesmos 
mecanismos biopsicológicos.  

Não somos diferentes. Qualquer diferença 
discrimina. Somos iguais, por isso, podemos nos reconhecer 
no outro, por isso, o respeitamos e exigimos igual respeito. 
Somos iguais, por isso, igualmente dignos. Contudo, nossa 
igualdade admite distintas qualificações naturais e culturais 
(adjetivos que sobrepomos à natureza e à cultura), o que já é 
posterius, igualdade é prius. Somos iguais em dignidade e 
somos iguais frente às humilhações a que podemos estar 
submetidos. Em rigor, sofrer humilhação em qualquer 
latitude cultural representa o mesmo agravo à dignidade. 

Portanto, a construção de qualquer mecanismo de 
tradução entre as diversas manifestações culturais, exige de 
todo tradutor, o reconhecimento do outro como igual, logo 
o respeito que lhe é devido, ainda que suas qualificações 
naturais e culturais sejam distintas, de outro grau de 



122 Direito & Justiça: Festschrift em homenagem a Thadeu Weber 
 

 

 

desenvolvimento de percepção do mundo e de sua realidade 
(aquela que ele pode perceber)14.  

Distintos são os saberes nas latitudes culturais, todos 
igualmente importantes, alguns em uma perspectiva podem 
parecer perversos a outra, outros inadequados ou primitivos. 
Mas todos são saberes. Formas especialíssimas de perceber 
o entorno e integrar-se nele. Todos reconhecíveis e 
respeitáveis. Alguns necessitarão adquirir outros padrões 
segundo a ótica do investigador-tradutor. Outros jamais 
obterão condições de qualquer tentativa de universalização. 
A dignidade é um desses, inobstante a igualdade de todos. 

A dignidade, numa perspectiva intercultural não é 
universalizável, porquanto distintos são os processos de lutas 
para a sua aquisição. Neste sentido, e só neste sentido, a 
dignidade que é igualdade de gênero (atribui-se ao humano), 
particulariza-se nas mais diversas expressões culturais, é 
sempre igualdade, mas uma igualdade que se vai construindo 
a passos lentos, pela educação, pela política e pela integração 
social. A dignidade passa, por conseguinte, inevitavelmente, 
pelo acolhimento – ou recolhimento – da alteridade e pelo 
reconhecimento do outro, seus atos de valoração, seus 
desejos. Pelo sentido que damos a vida, não à vida em geral, 
em abstrato, mas à vida tal qual ela se apresenta: solitária, 
difícil, breve, medonha, desesperada, terrível, insuportável, 
impossível, primitiva, indigna, ou não, aqui, agora ou mais 
adiante, pela vida boa, rica, plena e tecnológica. Uma vida 
que revela muitas faces, onde podemos ser as máscaras 
culturais de cada momento histórico.  

Dignidade e interculturalidade são formas 
expressivas de nosso “estar” no mundo que percebemos. 
Quando dignidade se transforma em norma, perdemos um 
pouco do atributo, pois os conjuntos normativos carregam 

                                                 

14 Cf., para desdobramento, Honneth, A. Recognition and Justice. Acta 
Sociologica, 2004; 47(4), 351-364. 
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sempre consigo uma ideologia que pode de algum modo 
reduzir-lhe o conteúdo. Quando a interculturalidade estuda 
esses normativos, de algum modo limita o âmbito da 
expressão cultural investigada. 

Deste modo, precisamos permanecer alertas. 
Dignidade e interculturalidade devem, a rigor, ser tidas como 
especiais características de um humano que cada vez mais se 
humaniza, independentemente da ciência que as investiga, 
desde cinco bem postados pressupostos: reconhecimento, 
respeito e reciprocidade, pois de nada vale o reconhecimento 
e o respeito sem ser reconhecido e respeitado, ademais, só 
com o reconhecimento, com o respeito e a reciprocidade 
consequente podemos falar de responsabilidade, 
responsabilidade mutuamente exigível que possibilita, afinal, 
a redistribuição do poder social.  

O ideal de uma dignidade como atributo, pode ser 
concebida interculturalmente por esses cinco “erres” 
(reconhecimento, respeito, reciprocidade, responsabilidade, 
redistribuição) presentes em todas as manifestações 
culturais, desde distintas formas e graus de evolução, mas 
todas tendo como centro um ser humano igual, e livre das 
humilhações que pode perceber, pois algumas são 
imperceptíveis. 
 
Considerações finais 
 

Pensar os direitos humanos – implica pensar uma 
moralidade pública em que cada ator social confronta 
quando seus interesses legítimos e constitucionalmente 
assegurados se encontram colapsados em processos 
destrutivos engendrados pelo sistema a que estão 
submetidos. Por isso, até mesmo têm que enfrentar os seus 
próprios interesses (o viver em paz é um deles), para poder 
confrontar os interesses compactos do sistema. É a 
afirmação do humano que se exige. Logo, e em todos os 
casos, sempre o critério de verdade será o humano.  
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A sociedade contemporânea está imersa em 
profundas transformações que alteram substantivamente as 
significações e o imaginário, individual e coletivo. Neste 
cenário, os fenômenos sociais reproduzem a violência, com 
a deslocação de grandes coletivos humanos da contenção 
social. A inquietação que é produzida pela exclusão e 
reclusão (na marginalidade social) indutora de deterioração 
da qualidade de vida organiza a construção de subjetividades 
marcadas pela miséria em suas mais diversas manifestações. 
Por consequência, necessitamos confrontar o standard sobre 
o qual se assenta o discurso e a prática do direito.  

Necessário pensar um novo direito – um direito 
crítico – cuja produção depende das necessidades das 
pessoas – pessoas concretas, de carne e osso (para não dizer, 
mais de osso que de carne!), necessidades existenciais que 
exigem satisfação positiva. Mais além da lei, o jurídico tem 
por endereço a satisfação dos interesses privados 
marginados (que são coletivos) e não à letra da norma. 

Este direito crítico tem de habitar um real Estado 
Socioambiental e Democrático, onde o objetivo fundante 
esteja ancorado na produção da igualdade material de todos 
os seus cidadãos e cidadãs, rearticulando espaços sociais e 
empoderando a comunidade para efetivamente participar 
das decisões que lhe afetam e possam assim “aparecer” 
como produtoras de Direito.  

Um novo direito que não se albergue na “ideia do 
pai”, mas construtor uma rede geradora de Justiça. Um 
direito crítico que pense uma justiça concreta deve objetivar 
a ocupação de um espaço de grande potencialidade 
transformadora: os “movimentos sociais” de todas as 
espécies, inclusive aquelas atividades alocadas no terceiro 
setor. É neste espaço onde o empoderamento pode frutificar 
desde uma perspectiva sócio-política e jurídica de construção 
e integração de identidade e cidadania.  

A convergência objetiva das sociedades e de cada um 
de seus cidadãos e cidadãs na percepção das categorias da 
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Dignidade, da Interculturalidade, dos Direitos Humanos e 
dos Fundamentais, quando relacionados e bem entendidos, 
podem formatar uma “Nova Tecnologia”. Uma tecnologia 
sociopolítica, econômica e jurídica fundada nos Sistemas de 
Informação, mediante bem articuladas técnicas de 
comunicação que superem a natural entropia do sistema pela 
exclusão fundada na falta de “expertise” das partes. 

Em um texto de 199115, Habermas vai dizer que os 
“sentimentos de culpa” mostram uma cisão da vontade. A 
vontade empírica, cindida da vontade autônoma, 
desempenha um notável papel na dinâmica de nossos 
processos morais de aprendizagem. Pois a cisão da vontade 
só é um sintoma de debilidade da vontade se os mandados 
morais que essa vontade transgrediu, são efetivamente 
legítimos, e seu cumprimento resulta exigível nas 
circunstâncias dadas. Sem embargo, na manifestação de uma 
“vontade desviante” se revela também, e às vezes com 
demasiada frequência, como muito bem sabemos, a voz “do 
outro” excluído por princípios morais anquilosados, a ferida 
infligida à integridade da dignidade humana, ou o 
reconhecimento não obtido, o interesse sistematicamente 
preterido, a diferença negada. Por isso, dizia Habermas, para 
romper as cadeias de uma universalidade falsa, isto é, da 
universalidade simplesmente suposta de princípios 
universalistas, seletivamente escolhidos e aplicados de forma 
insensível ao contexto, sempre foi necessário (e segue sendo 
hoje) movimentos sociais e lutas políticas, afim de que de 
essas experiências dolorosas e a dor dos humilhados e 
ofendidos, dos feridos e destroçados, dessa dor que já não 
se pode reparar, aprendamos que em nome do universalismo 
moral não se pode excluir a ninguém, especialmente as 

                                                 

15 Cf., Habermas, Jürgen. Erläuterungen zur Diskursethik. Berlin: 
Suhrkamp, 1991, pp. 34, 45, 137.  



126 Direito & Justiça: Festschrift em homenagem a Thadeu Weber 
 

 

 

classes não privilegiadas, as nações exploradas, as mulheres 
dominadas, as minorias marginadas.  

Quem em nome do universalismo exclua o outro, 
“outro” que tem direito por seguir sendo um estranho, está 
traindo suas próprias ideias. Só mediante uma radical 
liberação de todo individual e diferente, só mediante uma 
liberação radical das biografias individuais e das formas de 
vida particular, se pode acreditar um universalismo de igual 
respeito a todos e a cada um, e da solidariedade com todo 
aquele que tem um rosto humano.  
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Delamar José Volpato Dutra  
 
A função educativa da sociedade civil em Hegel 
 

Habermas cita várias vezes o nome de Hegel em sua 
filosofia do direito, normalmente, para discordar de Hegel. 
Assim, no prefácio a Direito e democracia, ele começa por dizer 
que adere à filosofia do direito kantiana e não à hegeliana, 
evidentemente, por não aderir mais ao conceito de eticidade, 
mas, também, por timidez, já que não se conseguiria mais 
atingir os padrões exigidos por Hegel, já que este teria 
conseguido manter coesos os pensamentos envolvidos na 
teoria da sociedade em geral, na economia política, na 
história e mesmo nas questões próprias da teoria do direito, 
como o papel dos juízes, a administração da justiça, a 
jurisdição, o procedimento jurisdicional, a publicidade. 
Além, é claro, das questões que hoje diríamos serem as 
propriamente filosóficas, como a legitimidade do direito ou 
a racionalidade da jurisdição, conceitos estes que a Filosofia 
tem por tarefa tornar transparentes. 

O tratamento da sociedade civil em Hegel, no 
presente contexto, decorre da necessidade de marcar as 
diferenças na teorização desse conceito feitas por Habermas, 

                                                 

1 Artigo já publicado em Utopía y Praxis Latinoamericana. v. 11, 2006, p. 
55-65. 

As citações da obra de Hegel Linhas fundamentais da Filosofia do Direito ou 
direito natural e ciência do estado em compêndio, até o §181 serão feitas a partir 
dos parágrafos da mesma e, seguindo a tradução Paulo Meneses et. al; a 
partir do §182 será seguida a tradução de M. L. Müller.  
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tanto em relação a Hegel, quanto em relação a Marx. Marx é 
devedor das formulações da sociedade civil de Hegel e como 
esse conceito é mais claramente trabalhado por Hegel, 
preferiu-se apresentá-lo a partir da perspectiva hegeliana, 
mas com a intenção de marcar a diferença com o tratamento 
da questão também por Marx. Este ponto é relevante pela 
filiação de Habermas à Escola de Frankfurt e, portanto, ao 
marxismo, mesmo que indiretamente.  

Em sua filosofia do direito, Hegel começa pela figura 
do direito abstrato, buscando escrutinar a liberdade que 
estaria depositada nas estruturas do direito, mas, neste 
momento, apenas enquanto determinação externa do querer 
jurídico. Será somente o delito, como uma espécie de última 
etapa do direito abstrato, que irá revelar a que se refere, 
verdadeiramente, o direito abstrato, a saber, revelará a 
dimensão da liberdade subjetiva que subjaz ao mesmo. Essa 
mesma determinação se revela na vingança que acompanha 
a punição do delito. O delito e a vingança revelam uma 
particularidade infinita que reside na subjetividade, enquanto 
poder de autodeterminação absoluta. Essa 
autodeterminação vai revelar-se no capítulo sobre a 
moralidade. Por ora, ainda sob o direito abstrato, importa 
que “a subjetividade da liberdade, que é assim infinita para si, 
constitui o princípio do ponto de vista moral” [§ 104], a saber, 
“o ponto de vista moral é o ponto de vista da vontade, na 
medida em que ela não é meramente em si, mas para si infinita” 
[§ 105]. A moralidade é o direito da vontade subjetiva [§107]. 
A explicitação dos momentos dessa autodeterminação da 
subjetividade perfecciona-se no direito abstrato, do seguinte 
modo: 
 
pela propriedade que é o meu externo; 
 
pelo contrato que é o meu mediatizado por outra vontade; 
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pelo delito que revela a vontade como contingência que é a 
infinita acidentalidade em si da vontade: sua subjetividade. 
Pelo delito manifesta-se a infinita possibilidade da vontade 
de autodeterminar-se. 

 
Nesse momento, temos a vontade por si, 

independente do que é em si, ou seja, a forma da infinita 
autodeterminação [§ 108]. 

O momento seguinte do percurso de Hegel será, 
portanto, a moralidade, na qual mostrar-se-á à subjetividade 
o seu caminho rumo à idéia do bem, a qual se revelará como 
sua  substância [§ 130], como sua essência [§ 132-3]. A 
moralidade será a superação desse momento de 
particularidade, mas será, também, a sua conservação, pois a 
universalidade não passa da revelação da própria 
substancialidade dessa particularidade [§ 129].   

Tem-se, agora, duas totalidades relativas que em si já 
são idênticas, ou seja, a subjetividade da certeza pura de si 
mesmo, liberta de sua vacuidade, é idêntica com a 
universalidade abstrata do bem. A ética será, justamente, a 
identidade concreta do bem e da vontade subjetiva [§ 141]. 
A forma infinita da subjetividade enquanto infinita 
possibilidade deverá ser reconduzida, sob o ponto de vista 
de seu próprio conteúdo, para a universalidade do bem. A 
ética representará exatamente o modo como essas duas 
totalidades serão reunidas concretamente, ou seja, de um 
modo determinado. O direito será, então, a liberdade 
realizada [§ 4], o momento no qual o em si e o para si da 
vontade unem-se [§ 33]. 

Já, no âmbito da eticidade, a família e a sociedade 
civil parecem cumprir o que se poderia chamar, hoje, de um 
processo de aprendizagem ou, na linguagem de Hegel, a 
mediação entre direito abstrato e moralidade. Tal processo 
pode contar com uma determinação necessária porque 
Hegel baseia-a no reino das necessidades. Ou seja, a 
sociedade civil força o indivíduo à atitude performativa de 
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busca do universal, do correto, do justo. No entanto, já há 
um conteúdo dado pela moralidade, ao modo da eticidade 
que, em todo caso, não pode ser só formal, conteúdo este ao 
qual a vontade individual deverá se adaptar. Ao contrário de 
Marx e Habermas, para os quais o Estado não tem 
determinações éticas enquanto tais, Hegel concebe no 
próprio Estado uma determinação ética, permitindo-lhe 
olhar a sociedade civil com olhos de quem busca estratégias 
de realização, ao modo da filosofia da história, dos 
conteúdos já cristalizados na eticidade do Estado. O Estado 
tem um papel ativo sobre a sociedade civil e não só reativo 
como parece ser em Marx. 

O ethos tem um conteúdo estável que independe da 
opinião subjetiva e do capricho, corporificado nas leis e nas 
instituições [§ 144]. Essas leis éticas não são estranhas ao 
sujeito, posto serem sua própria essência, mas não são, ainda, 
a determinação dos seus atos em suas infinitas escolhas. Por 
isso, será necessário um percurso de aprendizagem. Bem 
entendido, o dever só aparece como limitação à vontade 
abstrata e ao impulso natural, mas, na verdade, representa a 
liberdade do indivíduo, já que brota de sua autonomia [§ 
149]. É na dimensão ética que direito e moral se unem e o 
homem passa a ser portador de direitos [§155]. 

Esse processo de aprendizagem acontece na família, 
uma substancialidade natural e, depois, na sociedade civil, 
uma união entre indivíduos, segundo certas regras, ditadas 
por necessidades, permanecendo, por isso mesmo, uma 
ordem externa, que só atingirá a sua dimensão própria com 
o Estado [§ 157]. O ponto, aqui, será ver qual função exerce 
a sociedade civil nesse percurso da individualidade para a 
universalidade. 

A função cumprida pela sociedade civil é explicada 
em razão dos dois princípios envolvidos que a estruturam: 

 
1) a pessoa concreta como uma mistura de necessidade 
natural e arbítrio; 
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2) a relação e a interdependência entre as pessoas, 
implicando que uma só possa se satisfazer por intermédio da 
outra [§ 182]. 

 
Segundo Hegel, o fim egoísta da sociedade civil, 

enquanto reino das necessidades, só é efetivamente real e 
assegurado quando condicionado e perpassado pela 
universalidade, ou seja, por laços mútuos de dependência, na 
qual acontece a satisfação recíproca das necessidades [§ 183]. 
O fim egoísta é a base de um sistema de dependência 
recíproca. É assim que a universalidade e o direito se 
mostram como a forma necessária dessas particularidades [§ 
184]. Ou seja, para alguém satisfazer as suas necessidades ele 
precisa dos outros e, por isso, precisa do direito e do Estado. 
Fascinado pela ciência social de seu tempo, a economia 
política, como Habermas é hoje fascinado pela sociologia, 
Hegel pôde vislumbrar a vida econômica como “um 
conjunto organizado segundo leis que expressam a verdade 
das ações atomísticas dos agentes econômicos.”2 Portanto, 
aqui, a sociedade civil é só um meio para o fim da 
universalidade [§ 184].3 O exemplo de Hegel, compilado por 
seus alunos, é o pagamento de impostos. Mesmo parecendo 
contrário aos interesses particulares, é por intermédio dos 
impostos que o Estado pode fortalecer os próprios 
interesses particulares.  

Na sociedade civil acontece “o processo de elevar, pela 
necessidade natural assim como pelo arbítrio das carências, 
a singularidade e a naturalidade desses à liberdade formal e à 
universalidade formal do saber e do querer, de formar pelo cultivo a 

                                                 

2 ROSENFIELD, Denis. Política e liberdade em Hegel. São Paulo: 
Brasiliense, 1983. p. 163. 

3 Nesse sentido, para além das determinações conceituais, o direito só 
entra na existência porque é útil às necessidades [§ 209, adendo]. 
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subjetividade na sua particularidade” [§ 187]. As Anotações a 
este parágrafo explicam tratar-se do 

 
“duro trabalho contra a mera subjetividade do 
comportamento, contra a imediatez dos desejos, 
assim como contra a vaidade subjetiva do 
sentimento e o arbítrio do capricho. É por este 
trabalho de formação, porém, que a própria vontade 
subjetiva ganha dentro de si a objetividade, na qual, 
unicamente, por sua parte, ela é digna e capaz de ser 
a realidade da Idéia”. 

 
Hegel analisa passo a passo como essa universidade 

imiscui-se na particularidade e dela brota:  
 

1) No § 192 tem-se a dimensão social da satisfação das 
carências, na medida em que se adquire dos outros os meios 
de satisfação: “tudo o que é particular torna-se nessa medida 
social;” 
 
2) No § 198 é analisada a dependência recíproca na divisão 
do trabalho. 
 
3) No § 201 os meios infinitamente variados da produção 
e da troca, bem como o entrecruzamento igualmente infinito 
desses no mercado, acabam formando sistemas particulares, 
os estamentos [agrícola, comercial, industrial], nos quais o 
egoísmo se vincula ao universal. 
 
4) No § 209, com o direito, finalmente, a universalidade 
toma a forma da pessoa, no que todos são considerados 
como idênticos. 
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5) A administração pública4 [Polizei] e a corporação 
dispensam maiores comentários. A esse respeito comenta 
Müller: “por meio da polícia e da corporação, o Estado 
penetra na estrutura jusnaturalista da sociedade civil para 
controlar, relativizar e superar a contingência do mercado e 
o seu antagonismo social, transformando a racionalidade 
econômica e estratégica em aparência, porém necessária, da 
racionalidade ética.”5 A administração pública tem a função 
de regular o mercado, controlando a qualidade e o preço dos 
produtos, de vigiar a escola pública e prover a assistência 
social. A corporação ajuda a prover a subsistência do 
particular frente às contingências do mercado, bem como 
torna os indivíduos, nas palavras de Müller, membros de um 
todo ético particular sendo um elo intermediário entre o atomismo da 
esfera do mercado e o Estado. A corporação é uma segunda 
família [§ 252] “que forma os indivíduos na sua própria 
atividade egoísta, interessando-os ao que é universal, ao que 
é coletivo,”6 surgindo, desta forma, maneiras novas de 
solidariedade. 

 
Sendo assim, a sociedade civil, definida a partir do 

mercado, tem a sua grande finalidade material ao satisfazer 
as necessidades, criando riquezas. Mas, nem Hegel, nem 
Marx, pensarão que os desdobramentos da sociedade civil 
ficarão restritas à produção de riquezas. Cônscios da 
importância da categoria do trabalho como categoria 
privilegiada de explicação social, eles, fiéis, nesse sentido, aos 
ditames da economia política, irão perscrutar o que, além de 

                                                 

4 Essa tradução é sugerida por ROSENFIELD, Denis. Política e liberdade 
em Hegel. São Paulo: Brasiliense, 1983, p. 196. 

5 MÜLLER, Marcos Lutz. Apresentação. In HEGEL, G. W. F. A 
sociedade civil. [Trad. Marcos Lutz Müller]. Textos didáticos. Campinas: n. 
21, 2000. p. 9. 

6 ROSENFIELD, Denis. Política e liberdade em Hegel. São Paulo: 
Brasiliense, 1983. p. 207. 
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riqueza, o trabalho pode produzir. Não seria incorreto dizer 
que, no nível político, o trabalho produz, para Hegel, a 
humanização do ser humano, na medida em que força o 
indivíduo a ter que se determinar por parâmetros comuns, 
adaptando o seu querer a normas comuns, seja nas atividades 
de polícia do Estado, seja nos imperativos da corporação, 
mesmo sendo ainda uma relação externa com essas regras, 
cuja proximidade e afetuosidade adequadas com as mesmas 
só acontecerão no Estado. Ora, assim, Hegel retira da 
sociedade civil o que ela parece não ter, ou seja, harmonia e 
ética, metamorfoseando o indivíduo, transformando a 
semente na árvore, a criança no homem, a lagarta na 
borboleta, de forma imperceptível e necessária.  

Nessa mesma realidade, Marx lerá aspectos bem 
diferentes. Segundo ele, a anatomia da sociedade civil será a 
anatomia do próprio Estado, como atesta a interpretação de 
Habermas:  

“A anatomia da sociedade burguesa, vertida em 
conceitos da economia política, possui um efeito 
desmascarador: revela que o esqueleto que mantém coeso o 
organismo social não é mais o conjunto das relações de 
direito, e sim, o das relações de produção [...] E com isso o 
mecanismo do mercado, descoberto e analisado pela 
economia política, passa a tomar as rédeas da teoria da 
sociedade. O modelo realista de uma socialização anônima 
não-intencional, que se impõe sem a consciência dos atores, 
vai substituir o modelo idealista de uma associação 
intencional de parceiros do direito”7. 

O Estado não será uma metamorfose da sociedade 
civil, mas seu sósia disfarçado pela roupagem da 
universalidade. Habermas, ao contrário de Hegel, adere à 
versão sistêmica do Estado, mas busca uma leitura do 

                                                 

7 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre faticidade e validade. [v. I]. 
Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 69. 
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mesmo ao modo da neutralidade, permitindo que à sua 
dimensão sistêmica possa ser vinculado um conteúdo que 
lhe ilumine e, mais importante, dirija suas forças. Assim, fica 
a necessidade, sob o ponto de vista da legitimidade, da união 
do Estado com a moralidade, entendida por ele como a livre 
adesão motivada por razões, no caso do direito, razões 
morais, éticas e pragmáticas e não mais a moral entendida 
como eticidade substancial; bem como a necessidade do 
próprio Estado, enquanto instituição não superável. Com 
relação a Marx, no caso de Habermas, as políticas 
compensatórias serão o que restará de seu marxismo, 
entendido como proposta política concreta, tentando 
resolver a dialética entre a igualdade de direito e a 
desigualdade de fato. Será o aspecto material de sua teoria da 
emancipação. 

Assim, a sociedade civil teria uma função 
organizatória dos átomos individuais e uma função 
educadora, na medida em que a particularidade seria 
integrada à universalidade. Nesse sentido, o trabalho produz 
e o trabalho educa.8 

 
A função da sociedade civil em Habermas 

 
Habermas toma o aparelho estatal, sob o ponto de 

vista sistêmico, como sendo uma potência neutra com 
relação aos fins que o determinarão. Nessa perspectiva, a 
esfera pública e o parlamento formam o lado que faz entrar 
conteúdos, a partir dos quais o poder social organizado flui 
para o processo de legislação. A administração pública, que 
tem que implementar esses conteúdos legislados, encontra 
resistência de um poder social que se põe entre a 
administração pública e o campo de sua atuação. O poder 

                                                 

8 HARDT, Michael. Il deperimento della società civile. 
WWW.deriveapprodi.org/revista/I/hardt17.html [Acesso: outubro de 
2001]. 
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social age fora do poder democrático e por interesses 
sistêmicos próprios.9 Esse poder social, autônomo à 
democracia interfere tanto no lado de entrada de conteúdos, 
quanto no lado de sua implementação. O poder social, nesse 
sentido, age pela determinação do poder como capacidade 
de impor a própria vontade. A superação desse poder social, 
não democrático, que age cercando o poder [autarquias, 
fundações, empresas públicas e de economia mista, a 
administração direta e indireta, que são muito mais 
competentes para agirem e influenciarem a administração10], 
tanto no lado de entrada, quanto de saída, só pode acontecer 
pelos impulsos vitais de solidariedade dependentes da força 
da sociedade civil. 

O poder direito econômico mostra a força do poder 
social não democrático.11 Nesse sentido, poder social é a 
“possibilidade de um ator impor interesses próprios em 
relações sociais, mesmo contra as resistências de outros. O 
poder social tanto pode possibilitar como restringir a 
formação do poder comunicativo.”12 O poder social é a 
implantação fática de interesses privilegiados, pela sua 
capacidade de determinar os conteúdos para os quais a 
administração pública se dirige, bem como nos modos de 
sua realização. 

Em oposição ao poder social do mercado e da 
burocracia estatal, Habermas trabalha com dois conceitos 
complementares, o de esfera pública e o de sociedade civil. 

                                                 

9 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre faticidade e validade. [v. II]. 
Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 57-8. 

10 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre faticidade e validade. [v. I]. 
Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 87. 

11 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre faticidade e validade. [v. I]. 
Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 63. 

12 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre faticidade e validade. [v. I]. 
Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 219. 
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A sociedade civil é a esfera pública institucionalizada. Assim, 
o elemento básico que as distingue é o aspecto institucional. 
Esses conceitos têm aspectos normativos e sociológicos.13 

Da definição de esfera pública decorre a diferença do 
conceito de sociedade civil com relação a Hegel e a Marx. 
Dessa forma, pode-se compreender como acontece o que 
Habermas chama de função de cerco [Belagerungsfunktion]. De 
fato, pode-se considerar o poder administrativo do Estado 
como estando cercado pelo poder comunicativo, ou seja, 
pelo poder da opinião pública e da sociedade civil. A política, 
enquanto complexo parlamentar, continua sendo a 
destinatária de todos os problemas. A sociedade civil pode 
influenciar na programação do sistema estatal, protegida 
pelo Estado de direito,14 mas não abdicar dele enquanto um 
sistema eficiente na implementação de fins. 

A esfera pública não é uma instituição, não tem 
aspectos organizacionais, tampouco se constitui em um 
sistema delimitado, mas caracteriza-se por horizontes 
abertos, permeáveis e deslocáveis. Nela, “os fluxos 
comunicativos são filtrados e sintetizados, a ponto de se 
condensarem em opiniões públicas,”15 as quais não são 
especializadas em nada. A força da opinião pública é indicar 
para um argumento legitimador e influenciar. Mesmo o 
poder social tem que angariar adesão, implicando que tem 
que usar de uma linguagem convincente. Ou seja, dinheiro e 
poder têm que se ocultar enquanto tais para angariar tal 
convicção. Segundo Habermas, uma esfera pública pode ser 
manipulada, mas não criada a bel-prazer. 

                                                 

13 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre faticidade e validade. [v. II]. 
Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 106. 

14 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre faticidade e validade. [v. II]. 
Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 105. 

15 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre faticidade e validade. [v. II]. 
Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 92. 
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Sendo a sociedade civil a institucionalização da esfera 
pública, ela exclui a economia, a qual, através do trabalho, do 
direito privado e do capital, foram os aspectos fundamentais 
à época de Marx e Hegel. O núcleo institucional da sociedade 
civil é formado por movimentos, associações e organizações 
sociais [fundações] não estatais e não econômicas. Essas 
instituições cristalizam os problemas e os transferem para a 
esfera política. Apesar da mídia, a sociedade civil continua o 
espaço das pessoas privadas que podem se organizar para 
influenciar, cercar, o poder político, na busca de soluções 
para seus problemas. A sociedade civil alicerça-se nos 
direitos de expressão, reunião e associação.  

O Estado conecta-se com a esfera pública e a 
sociedade civil, mediante dos partidos políticos e das 
eleições. A proteção à privacidade preserva domínios vitais 
privados livres para o exercício de atos no espaço da 
liberdade. Trata-se dos direitos da personalidade, de crença, 
de consciência, de sigilo, de correspondência, da 
inviolabilidade da residência, etc. Como contraponto, o 
Estado totalitário fere o nexo entre cidadania livre e esfera 
privada intacta. Nele, “um Estado pan-ótico controla 
diretamente a base privada dessa esfera pública.”16 Quando 
essa dimensão é ferida, a racionalidade comunicativa é 
também ferida, sufocando a liberdade comunicativa presente 
nos domínios da vida privada. 

A função política da sociedade civil é dramatizar 
problemas que deverão refletir sobre o complexo 
parlamentar.17 Ora, a função desse espaço é exatamente 
gestar conteúdos legítimos, mediado da racionalidade 
comunicativa. A partir dessa formulação, constrói-se uma 

                                                 

16 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre faticidade e validade. [v. II]. 
Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 101. 

17 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre faticidade e validade. [v. II]. 
Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 91. 
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estrutura de direitos para proteger esse espaço, exatamente 
porque ele é a condição da própria democracia. Esse 
conjunto de direitos, porém, não é suficiente, pois o poder 
social, baseado principalmente no dinheiro e no poder, 
interfere nele, muitas vezes sob a roupagem do código que é 
próprio da esfera pública, a saber, o da convicção e o da 
persuasão racional. Por isso, a sociedade civil tem que se 
proteger, por meio de uma função crítica aguçada que, 
embora, protegida pelo Estado, por um conjunto de direitos 
fundamentais, não se deixa determinar pelos imperativos do 
poder e nem pelo dinheiro, sendo, exatamente por isso, 
constituída por agrupamentos não governamentais e não 
econômicos. Assim, ela consegue mobilizar bons 
argumentos e criticar argumentos ruins, bem como exercer 
cerco sobre autoridades, tribunais e parlamentos, ou seja, 
sobre os poderes do Estado e seus agentes. “As discussões 
não ‘governam’. Elas geram um poder comunicativo que não 
pode substituir, mas simplesmente influenciar o poder 
administrativo.”18 

Tem-se, assim, uma esfera pública organizada como 
sociedade civil. Essa é a base da soberania popular, diluída 
comunicativamente e protegida por um espaço a partir de 
direitos, a qual não pode mais ser identificada com o povo 
ou a nação, como se esses fatores tivessem alguma 
substancialidade que pudesse ser apreendida na perspectiva 
do observador, tão somente. Mesmo que protegida 
juridicamente nesses termos, ela tem que estar atenta aos 
estudos das ciências sociais, que podem levar a um ceticismo 
com relação à mesma. A proteção contra esta perspectiva 
cética dá-se pela afirmativa da função crítica da própria 
sociedade civil. Assim, Habermas está entre os que se 
perfilam na defesa de uma perspectiva democratizante da 

                                                 

18 HABERMAS, Jürgen. “O espaço público”: 30 anos depois. Caderno de 
Filosofia da ciências humanas. Belo Horizonte: v. VII, n. 12, abril 1999, p. 
25. 
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sociedade civil. Logo, esse ceticismo não pode atingir o cerne 
da democracia e o coração da sociedade civil como fontes de 
razões. A tecnocracia é a alternativa que resta, contrária a 
esta.19 Outra alternativa é o que se chama de pós-civil. 
Exemplos de tipos de abordagem assim seriam aquelas de 
Foucault e de Hardt.  

Deveras, para Foucault, o poder está espalhado 
microfisicamente pela sociedade, ele, portanto, não pode ser 
cercado pela sociedade civil; ele está diluído na sociedade 
civil. O poder provém de todos os lugares e invade, 
microfisicamente, todos os lugares, a partir, em última 
análise, da disciplina do próprio corpo. A sociedade civil que 
Hegel analisa como organização e educação, Foucault critica 
como adestramento e disciplina. Hardt adere a esse caráter 
derrotista da análise da sociedade civil, acreditando que o 
Estado se fortaleceu e a sociedade civil se enfraqueceu. 
Restaria como alternativa para esses pensadores uma 
personalidade absolutamente isolada e poliédrica em suas 
determinações. 

Em razão dessas críticas ao conceito de sociedade 
civil subsumida pelas determinações estatais ou ligada ao 
processo de trabalho e produção é que Habermas desloca, 
tanto do Estado, quanto da economia, do reino da 
necessidade, o seu conceito de sociedade civil. De fato, a 
sociedade civil não está mais ligada às determinações do 
poder, como em Foucault, nem às determinações da 
economia como em Hegel, mas está ligada à esfera pública, 
não estatal e de caráter não econômico, embora protegida 
por um conjunto de direitos assegurados estatalmente. É 
necessário separar as forças democratizantes do Estado da 
economia porque ambos têm determinações sistêmicas que 
não podem ser transformadas em determinações políticas, 

                                                 

19 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre faticidade e validade. [v. II]. 
Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 106. 
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digamos, a partir de dentro. Quando o Estado e a economia 
são totalmente perpassados por determinações políticas, eles 
perdem a sua capacidade funcional. Exemplo disto pode ser 
visto na falência do socialismo de estado.20 Por isso, não se 
trata de abolir o mercado ou o poder burocrático do Estado, 
mas de domesticá-los democraticamente, isso na medida em 
que conteúdos democráticos podem ser injetados no Estado, 
a partir da sociedade civil. 

 
Conclusão: sociedade civil, mercado, opinião pública 

 
Podemos dizer que, a partir da idéia de domesticação 

democrática do mercado e da burocracia, Habermas não 
mistura mais essas esferas, seja, como Hegel, para extrair do 
próprio mercado formulações éticas, seja, como Marx, para 
suprimir o mercado por decisões políticas de controle e 
planejamento, supressão esta levada a cabo por 
determinações da própria sociedade civil que cria seus 
próprios coveiros. Com isso, Habermas livra-se, não só da 
dificuldade teórica de vislumbrar tais pontes de ligação e 
entrecruzamento, como, também, de pressupostos 
deterministas presentes nessas duas formulações. Por isso, 
ele separa a sociedade civil, tanto do Estado, quanto da 
economia. Só assim, ela pode ser o coração da democracia, 
como um espaço de liberdade privada, protegido por um 
conjunto de direitos, onde os atos de fala podem ser 
exercidos sem a coação do dinheiro e do poder. Essa 
proteção da sociedade civil por um conjunto de direitos, em 
Habermas, não é um sucedâneo dos determinismos de Marx 
e de Hegel com relação a essa temática, pois não implica em 
qualquer conteúdo pré-estabelecido, nem muito menos na 
tese de uma aprendizagem moral necessária. 

                                                 

20 HABERMAS, Jürgen. “O espaço público”: 30 anos depois. [Trad. V. 
L. C. Westin, L. Lamounier]. Caderno de Filosofia das ciências humanas. Belo 
Horizonte: v. VII, n. 12, abril 1999. p. 20. 
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Certamente, o tratamento do tema específico da 
sociedade civil defende que ela não pode mais ser definida 
ao modo de Hegel, como sendo propriamente colada ao 
mercado e, portanto, ao sistema das necessidades. É como 
se Habermas oferecesse um outro caminho de acesso aos 
indivíduos às determinações do Estado, as quais não 
ocorrem mais ao modo adaptativo a um conteúdo já dado 
pela eticidade, mas ao modo construtivo da democracia, cuja 
raiz vai residir, de maneira mais palpável, para além das 
profundezas do coração humano, na sociedade civil como 
arena ou fórum de debates, entendida a partir do conceito de 
racionalidade comunicativa. 

 A sociedade civil, em Hegel, começa pelo 
sistema de necessidades, ou seja, pelo mercado ou pelo 
trabalho, fatores esses tão bem trabalhados pela economia 
política, com a qual Hegel tanto ficou fascinado. Parece 
plausível pensar que as demais figuras que se seguem, como 
a administração da justiça, a administração pública e a 
corporação, não tenham determinações próprias, mas sejam 
simples reflexos de aspectos do mercado ou exigências de 
um comportamento racional nos termos do próprio 
mercado. Assim, a administração da justiça visaria a resolver 
conflitos que o mercado não resolveria por si e a 
administração pública visaria a resolver as disfunções do 
mercado, como é o caso da própria atividade do que veio a 
ser apelidado, posteriormente, como seguridade social, com 
atividades previdenciárias, de atendimento à saúde e de 
assistência social. Se considerarmos as críticas de Hegel ao 
contratualismo e se admitirmos que a estrutura jurídica 
básica presente na sociedade civil seja contratual, então, faz 
sentido pensar que as determinações estatais presentes na 
sociedade civil sejam regidas pelos caracteres da primeira 
figura posta na sociedade civil, qual seja, o mercado ou o 
sistema das necessidades. No entanto, Hegel pretende ver, 
através do olhar perscrutador e profundo de dialético um 
outro processo que se desenvolve, de forma oblíqua, ou seja, 
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não visível diretamente. Hegel escrutina esse processo, 
ardiloso e sinuoso, mediante o qual se realizam, para além 
das determinações privadas e das determinações 
instrumentais da estrutura contratual, conteúdos éticos ou 
conteúdos legítimos, ou seja, como, através desse processo 
instrumental de assunção de relações, acaba acontecendo a 
formação de um homem moral ou a criação de uma cultura 
ética. Não se trata, bem entendido, só de uma questão de 
motivação, ou seja, da passagem de uma ação conforme ao 
dever para uma ação por dever, mas da ocorrência de 
conteúdos legítimos corporificados no ethos presente no 
Estado. 

Na verdade, e, neste sentido, fiel a Marx, Habermas 
desconfia que a sociedade civil, entendida a partir do 
mercado, não seja capaz, nem de formar o homem moral, 
nem de averiguar ou desenvolver, através de suas 
características, conteúdos legítimos. Ou seja, o 
contratualismo traz um momento de verdade a propósito de 
sua relação com a sociedade civil, qual seja, a particularidade 
dos interesses, e nem a visão aguçada de Hegel, nem o seu 
mecanismo do ardil da razão são capazes para o crítico 
Habermas, de arrancar determinações morais do mercado, o 
que é profundamente marxista. Se a economia política, ao 
buscar como a economia se determina em política, ou como 
influencia a política, serviu a Hegel para ver como 
determinações propriamente políticas podem se desenvolver 
a partir da economia, Habermas tem em mente os 
esclarecimentos da sociologia sistêmica de Luhmann que 
levantam o caráter sistêmico do mercado, recursivamente 
fechado, aspectos sistêmicos do mercado que já Marx 
trabalhara com maestria e que o impedira de olhar a 
sociedade civil com base no mercado com o mesmo olhar de 
Hegel. 

Por isso, Habermas desloca a fonte de conteúdos 
legítimos ou de determinações morais do âmbito do 
mercado para aquilo que Hegel chamaria de opinião pública, 
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fugindo, com isso, dessa difícil visão da formação do ethos 
que deveria perpassar a sociedade civil. De fato, não há como 
não ver nessas formulações de Habermas semelhanças com 
a opinião pública em Hegel. Isso é bem plausível, se 
considerarmos que a opinião pública, em Hegel, é o espaço 
de reconhecimento das decisões como sendo legítimas, 
concretizando o princípio da liberdade subjetiva como 
questionamento [§ 316], implicando, por isso, provas e 
razões.21 Além disso, a topos da opinião pública, situa-se no 
capítulo que trata do poder legislativo, o que seria indicativo, 
para o democrata Habermas, da sua função justificadora, sob 
o ponto de vista normativo. As semelhanças, no entanto, 
param aí, pois a opinião pública parece mais um meio 
educativo [§ 315], cuja finalidade é que o particular chegue à 
convicção de uma universalidade ou conteúdo já dado, ou 
seja, ela “encontra a sua substância em uma outra coisa que 
não ela: ela é o conhecimento apenas como aparição.”22 
Neste sentido, a publicidade serve aí apenas para a 
“integração da opinião subjetiva na objetividade que o 
espírito se deu na figura do Estado.”23  

Mesmo Hegel desconfia da sociedade civil devido à 
sua falta de organicidade, pois, apesar de a economia política 
ter apontado leis da sociedade civil, o que impressionou 
Hegel, ele continua a acentuar o caráter anárquico e 

                                                 

21 Cf. ROSENFIELD, Denis. Política e liberdade em Hegel. São Paulo: 
Brasiliense, 1983. p. 259. 

22 HABERMAS, Jürgen. Mudança estrutural da esfera pública. [F. R. Kothe: 
Strukturwandel der Öffentlichkeit]. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
1984. p. 143. 

23 HABERMAS, Jürgen. Mudança estrutural da esfera pública. [F. R. Kothe: 
Strukturwandel der Öffentlichkeit]. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
1984. p. 147. 
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antagônico da sociedade civil.24 Isso determina a necessidade 
do Estado, como sendo anterior à sociedade civil, na medida 
em que é um meio que deixa tal antagonismo dentro de 
limites aceitáveis, bem como implica na crítica de que um 
Estado confundido com a sociedade civil seria só um Estado 
visando à segurança e a proteção da propriedade. 

Em Habermas, diferentemente, não está disponível, 
já de início, esse elemento substantivo, que teria, apenas, 
como que se verificar no espaço público. A posição de 
Habermas é construtivista sob o ponto de vista do conteúdo, 
sendo o espaço público, portanto, criativo, despido de 
conteúdo e remetido radicalmente a esse espaço de liberdade 
subjetiva indeterminada, base da legitimidade democrática e, 
portanto, criadora de conteúdos legítimos. Além do mais, a 
sociedade civil é a opinião pública sob a forma de instituição, 
organizada, elemento esse não presente na formulação de 
Hegel. 

Em suma, para Hegel, a categoria do trabalho é uma 
estratégia que ele usa para contribuir com a eticidade, que ele 
incorpora em seu sistema e faz com que ela funcione ao 
máximo, chegando mesmo ao ponto de querer atribuir a ela 
mais do que ela pode render. Já, para Habermas, a categoria 
da comunicação requererá para si o que antes se atribuía ao 
trabalho, sendo, ao menos na opinião de Habermas, mais 
competente para realizar a tarefa a que se propõe, a saber, 
gestar legitimidade. Mesmo que Hegel tenha vislumbrado 
isso na incipiente opinião pública então nascente, preferiu 
ficar no solo mais seguro da ação humana que transforma a 
natureza, criando, junto com isso, relações sociais e o 
próprio homem. 

 
 

                                                 

24 HABERMAS, Jürgen. Mudança estrutural da esfera pública. [F. R. Kothe: 
Strukturwandel der Öffentlichkeit]. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
1984. p. 143. 
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Observação final 
 
 O Prof. José N. Heck questiona o porquê do 

não tratamento da sociedade civil em Rousseau, visto que, 
da análise do texto decorre um claro direcionamento das 
idéias de Habermas em direção a Rousseau. A resposta a essa 
questão pode ser dada na razão inversa pela qual Hegel 
aceita, com críticas, o conceito de sociedade civil dado por 
Rousseau. Ou seja, o que Hegel aceita da conceituação de 
Rousseau é exatamente o que Habermas recusa no 
tratamento desse conceito. De fato, assim se pronuncia 
Hegel sobre o genebrino  

"Rousseau teve o mérito de ter estabelecido como 
princípio do Estado um princípio que não só segundo a sua 
forma (como, por exemplo, o impulso à sociabilidade, a 
autoridade divina), mas, também segundo o seu conteúdo é 
pensamento, e que, na verdade é o próprio pensar, a saber, a 
vontade. Só que como ele tomou a vontade somente na forma 
determinada da vontade singular [...] e apreendeu a vontade 
universal não como o em si e por si racional da vontade, mas 
somente como o comunitário, que provém desta vontade 
singular enquanto vontade consciente, a união dos singulares 
no Estado torna-se um contrato, que tem por base o arbítrio 
dos indivíduos singulares, por conseguinte, a sua opinião e o 
seu consentimento." [§ 257] 

 O que Habermas vai recusar é exatamente esse 
caráter substantivo da vontade geral em Rousseau, ou seja, 
essa 'democracia de opinião não-pública.'25 De fato, 
Rousseau afirma que a vontade geral presume uma só 

                                                 

25 HABERMAS, Jürgen. “O espaço público”: 30 anos depois. [Trad. V. 
L. C. Westin, L. Lamounier]. Caderno de Filosofia das ciências humanas. Belo 
Horizonte: v. VII, n. 12, abril 1999. p. 21. HABERMAS, Jürgen. Mudança 
estrutural da esfera pública. [F. R. Kothe: Strukturwandel der Öffentlichkeit]. 
Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984. § 12. 
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vontade;26 numa tal concepção, quando da formulação de 
normas, leis, afirma Rousseau, "o primeiro que as propõe 
não faz nada mais do que dizer o que todos já sentiram, não 
é questão de intrigas, nem de eloqüência para transformar 
em lei o que qualquer um já resolveu fazer."27 Não que 
Habermas adira a uma formulação contratualista, visto que a 
sua formulação é moral28. No entanto, trata-se de uma moral 
não substacialista, mas formal, o que permite claramente a 
conexão com a política. 
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Eduardo Luft 

 

Embora desdobrado em sua plenitude na Filosofia 
do Espírito, mais precisamente na Filosofia do Direito, o 
conceito de liberdade está enraizado na Ciência da Lógica, quer 
dizer, no cerne mesmo do sistema hegeliano. E não poderia 
ser de outro modo, já que a Lógica encontra seu ápice na 
Doutrina do Conceito, e o Conceito é concebido como 
“reino da subjetividade ou da liberdade” (WL, 6, p. 240). 
Destoando de tentativas contemporâneas de tematizar o 
conceito de liberdade desvinculado da metafísica1 hegeliana, 
como em Honneth (2001, p.12; 2013, p.17) ou em Pippin2 
(2008), o presente artigo procura examinar o sentido que este 
conceito assume no coração do sistema hegeliano, para 
avaliar suas potencialidades e seus limites3.  

 
 I. Liberdade e necessidade 

 
O projeto hegeliano de filosofia é sumarizado na 

conhecida afirmação do prefácio da Fenomenologia do Espírito: 

                                                 

1 Lembrando que, em Hegel, a metafísica deixa de ser entendida como 
uma transfísica e passa a ser concebida como uma teoria reflexiva da 
razão objetiva que inere a tudo o que existe e pode existir (uma ontologia) 
e tudo que é e pode ser pensado (uma lógica.  

2 Embora Pippin reconheça o caráter sistemático do pensamento 
hegeliano, e a necessária vinculação entre o conceito de espírito e 
categorias desenvolvidas na Lógica (2008, p.7-8), a sua abordagem 
claramente deontológica do conceito de ‘razão’ (id., p.22) termina por 
neutralizar qualquer vínculo da teoria da ação humana com pressupostos 
stricto sensu ontológicos.     

3 O presente trabalho manterá o seu foco no problema crucial da relação 
entre contingência e liberdade, como precondição para a compreensão 
adequada de outro tópico que está em voga na atualidade, a teoria do 
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“A meu modo de ver, que deverá justificar-se no decorrer da 
exposição do próprio sistema, tudo depende de apreender e 
expressar o verdadeiro não como substância, mas mais 
propriamente como sujeito” (PhG, 22-3). A tarefa crucial do 
pensamento seria, portanto, a conciliação da teoria da 
substância única de Espinosa com a teoria do sujeito livre de 
Kant4; ou, nas palavras de Schelling, em seu Sistema do 
Idealismo Transcendental, a resolução do “problema (...) mais 
elevado, e não solucionado, da filosofia transcendental. A 
liberdade deve ser necessidade, e a necessidade, liberdade” 
(AS, 1, p.662). A dificuldade em harmonizar a necessidade 
que emana da substância única com a liberdade humana é a 
questão central não apenas para estes pensadores 
influenciados e desafiados pelo espinosismo, de Fichte a 
Hegel, mas para todo o pensamento moderno. O conflito 
entre razão e liberdade está no cerne do que denominei em 
outro lugar5 de crise de autointerpretação da subjetividade moderna: 
se a natureza é concebida em sua totalidade como uma 
“máquina determinada”, segundo o modelo da nova física, 
como pode o próprio sujeito fazer parte dela? Qual o lugar 

                                                 

reconhecimento (cf. Honneth, 1992 e 2001; Pippin, 2008). A 
compreensão hegeliana da subjetividade finita como um nó de relações 
sociais e a conseqüente crítica do atomismo social são um 
desdobramento natural e não problemático - mesmo levando em conta 
as especifidades do campo do agir humano, ou do âmbito do espírito - 
da ontologia relacional hegeliana elaborada na Lógica. Bem mais 
problemático é o entendimento do modo como individualidade e 
sociabilidade são articuladas na teoria do reconhecimento, como Hegel 
a compreendera. Uma resposta adequada a esta questão passará 
inevitavelmente pelo tratamento do problema da contingência: “a 
redução da contingência à necessidade, e da sua diferença à identidade, 
bloqueia o reconhecimento” (Müller, 1993, p.133). 

4 Cf. Cirne-Lima,1993, p.70. 

5 Cf. E. Luft, 2012; 2013. 
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da subjetividade em um mundo regido por leis 
determinísticas? 

Na conceituação contemporânea de Ashby (1956, 
p.24), uma máquina é determinada quando o processo que a 
constitui é uma “transformação fechada e univalente” - 
fechada porque sua operação apenas reapresenta dados já 
disponíveis anteriormente, e univalente porque produz 
sempre um e o mesmo resultado. Dadas as condições iniciais 
e o modo de operação da máquina, o resultado da 
transformação é a única possibilidade disponível e a sua 
emergência é, por isso, dita necessária (se houvesse mais de 
uma possibilidade, ela seria dita contingente). Ora, usualmente 
consideramos a ação livre como a exploração de um campo 
de possibilidades em aberto. Não podendo haver liberdade 
sem a pressuposição de contingência, o sujeito livre não 
pode fazer parte da natureza-máquina.  

Duas respostas clássicas a este dilema que exerceram 
profunda influência sobre todos os idealistas alemães, foram 
dadas por Espinosa e Kant. Enquanto o primeiro buscou 
redefinir radicalmente nossa autocompreensão como 
sujeitos livres, de modo a readaptá-la à nova visão 
determinista da natureza, o segundo optou pelo dualismo; 
não um dualismo entre substâncias, na clássica distinção 
cartesiana entre res extensa e res cogitans, mas um dualismo de 
descrições, contrapondo a descrição empírica dos 
fenômenos naturais à autodescrição transcendental do 
agente epistêmico. Mas o dualismo, como sabemos, é uma 
posição inerentemente instável, e foi justamente para superar 
aquela oposição kantiana não conciliável entre natureza 
(razão teórica) e liberdade (razão prática) que Fichte, Schelling 
e Hegel consideraram indispensável a retomada de um 
diálogo crítico com o espinosismo. Era preciso defender um 
novo monismo capaz de livrar-se do dilema autoimposto 
pela razão moderna. 

É neste contexto teórico que se dá a contraposição 
entre Hegel e Schelling. A citação da Fenomenologia do Espírito 
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com que iniciamos esta seção é precedida pela conhecida, 
ainda que implícita, crítica de Hegel a seu ex-colega de 
Tübingen. O neoespinosismo defendido na Filosofia da 
Identidade elevara a tal extremo a posição monista que 
terminara por dissolver, segundo Hegel, todas as diferenças 
na identidade absoluta de sujeito e objeto, naquela “noite em 
que, como se costuma dizer, todos os gatos são pardos” 
(PhG, p.22). Mas que tipo de racionalidade, ou razão 
objetiva, opera por trás da Filosofia da Identidade, e como 
nela se relacionam liberdade e necessidade? 

A Filosofia da Identidade via o existente em geral, 
inclusive as ações humanas, como desdobramento 
necessário de uma substância única, a identidade absoluta de 
sujeito e objeto. Mas o absoluto de Schelling não pode ser 
compreendido propriamente como uma “máquina 
determinada”. Ao menos parte da solução para o problema 
da liberdade era ilustrada pela transição da metáfora da 
máquina para a metáfora do organismo6: em última instância, 
a natureza é regida não por processos de heterodeterminação 
ou causalidade linear, mas por um processo global de 
autodeterminação que se desdobra por estágios ou fases, em 
um movimento contínuo de autodesvelamento do absoluto. 
A lógica que emana do absoluto já fora antecipada por 
Fichte, mas o sujeito que agora se autoconstitui por atos de 
síntese a priori que visam, por teleologia imanente, sua 
própria autocaptação plena, não é mais a subjetividade 
transcendental (idealismo subjetivo), mas o próprio sujeito 
absoluto (idealismo objetivo) que inere tanto ao pensamento 
quanto ao ser em geral.  

Ora, neste contexto a liberdade humana não pode ser 
compreendida, em última instância, nem como “ausência de 
impedimento” (liberdade negativa), nem como escolha entre 

                                                 

6 Para uma leitura contemporânea da importância de Schelling para a 
superação do paradigma da natureza-máquina, elevado à plenitude no 
pensamento newtoniano, cf. A. Gare, 2013. 
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possibilidades de ação não predeterminadas (o liberum 
arbitrium dos pensadores cristãos), senão como autonomia 
ou autolegislação (liberdade positiva)7. A autonomia não é 
entendida como a independência frente à logicidade que 
emana da substância única, mas como a autodeterminação 
da vontade conforme às demandas da razão objetiva8 - 
mesmo que a sua exigência fundamental, o estabelecimento 
de uma ordem legal que efetive a liberdade9, se projete 
infinitamente na história10 11. A chave da resposta de 
Schelling ao problema da liberdade, seguindo uma estratégia 

                                                 

7 “Através do ato de autodeterminação, devo emergir como Eu, quer 
dizer, como sujeito-objeto. Além disso, aquele ato deve ser livre; para 
que eu mesmo me determine, o fundamento [EL: a razão] deve repousar 
apenas e tão somente em mim mesmo” (AS, 1, 609). Para a distinção 
entre liberdade negativa e positiva, cf. o clássico de I. Berlin, “Two 
Concepts of Liberty”, in: Four Essays on Liberty (1969). 

8 “Para o panteísta, Deus não é livre, quer dizer, não atua pelo arbítrio 
(Willkür), mas necessariamente, quer dizer, ele só pode atuar do modo 
como atua, quer dizer, racionalmente ou conforme à lei; pois toda a ação 
por arbítrio seria um afastamento da racionalidade e da legalidade. 
Todavia, pode-se interpretar a afirmação do panteísta como a defesa de 
que a liberdade verdadeiramente absoluta seja a própria necessidade, e 
vice-versa. O que costumeiramente chamamos liberdade (Freiheit) é 
apenas arbítrio (Willkür)” (Schwarz, 1844, p.155-156).    

9 “A liberdade precisa ser garantida por meio de uma ordem que é tão 
aberta e tão imutável quanto a ordem da natureza” (AS, 1, p.661). 

10 “O mais próprio da história é que nela liberdade e necessidade 
coincidem, quer dizer, que os indivíduos, embora acreditem agir 
livremente, quer dizer, de modo consciente, em prol de seus fins 
subjetivos, em última instância atuam apenas para o universal, para a 
realização daquele ideal (quer dizer, de modo inconsciente e necessário), 
o que só é possível se uma necessidade oculta pervade a história como 
um fio vermelho, sendo descrita em parte como destino, em parte como 
providência” (Schwarz, 1844, p.140-1). 

11 Como é o caso no fichtianismo ainda presente na posição assumida 
por Schelling no Sistema do idealismo transcendental (1800): “A história como 
um todo é uma contínua e gradual autorrevelação  do absoluto” (AS, 1, 
p.671). 
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inaugurada por Espinosa12 e radicalizada por Fichte, é 
ortanto a reversão do processo de causalidade linear 
(heterodeterminação) da máquina determinada em um 
processo de causalidade circular ou autocausação 
(autodeterminação) da substância que, justamente por isso, é 
também e desde sempre sujeito.  

 
II. Liberdade: da contingência à necessidade 
 
Aos olhos de Schelling, as críticas que lhe foram 

dirigidas por Hegel na Fenomenologia pareciam arbitrárias e 
injustas. Mesmo muitos anos depois, o Schelling tardio 
continuará considerando toda a filosofia hegeliana como um 
desdobramento das ideias centrais desenvolvidas na 
Filosofia da Identidade13, exposta em sua forma mais 
elaborada na Apresentação de meu sistema de filosofia (1801), quer 
dizer, como uma nova variante do espinosismo. Todavia, 
nisto Schelling estava errado. Embora incorporando 
criticamente a reconstrução do conceito de absoluto 
apresentada por Espinosa, e reproblematizada por Fichte e 
Schelling, a proposta hegeliana de elevar a substância a 
sujeito tem algo de verdadeiramente inovador, o que só pode 
ser compreendido pela análise detida da abordagem do 
problema da contingência desenvolvida na Ciência da Lógica.  

O locus classicus para o tratamento da relação entre as 
categorias de necessidade e contingência, bem como para a 
transição da necessidade (relativa) à liberdade (ou 
necessidade absoluta) é a dialética das modalidades, ao final 
da Doutrina da Essência.  No todo da Ciência da Lógica, a 
dialética das modalidades ocupa posição importante, 

                                                 

12 De acordo com a def. 7 da Ética, “é livre o que existe somente pela 
necessidade de sua própria natureza, e é determinado a agir somente por 
si mesmo” (Espinosa, Et., p. 2). 

13 “No todo e no essencial, ele [Hegel] queria expor o mesmo sistema” 
(AS, 4, p.547).  
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representando um passo decisivo na transição da Doutrina 
da Essência para a Doutrina do Conceito. Se as doutrinas do 
Ser e da Essência possuem caráter mais propriamente 
negativo, contribuindo para a crítica de categorias centrais da 
ontologia clássica (Theunissen,  1994), a Doutrina do 
Conceito expõe a estrutura lógica do sistema de filosofia 
hegeliano em sua plenitude. A terceira e última seção da 
Doutrina da Essência, denominada efetividade, inicia com a 
apresentação do conceito de absoluto espinosista, parte para 
sua crítica no âmbito da teoria da contingência defendida na 
dialética das modalidades, e conclui com a exposição do 
conceito de absoluto relacional e dinâmico proposto por 
Hegel.   

Lembremos que a Lógica hegeliana é uma teoria do 
pensamento pelo próprio pensamento. Seguindo um 
processo dinâmico de autotematização, o pensamento 
procura ao mesmo tempo tornar explícitas e fundar 
reflexivamente e de modo último as ‘determinações de 
pensamento’ ou categorias que constituem a sua estrutura 
íntima, realizando assim o ideal fichtiano de uma dedução a 
priori das categorias, um projeto deixado em aberto por Kant.  
Cada ato de pensamento tem por alvo a sua própria 
tematização completa ou acabada, objetivando a 
autocaptação plena do Conceito (die Vollendung des Begriffs), a 
estrutura lógica do pensamento que é também estrutura 
lógica do ser em geral; mas o que se dá de fato a cada 
momento é apenas a sua expressão parcial e insuficiente. A 
incompatibilidade entre o pretendido e o realizado é a 
contradição pragmática (cf. Wieland, 1989) que, uma vez 
superada, conduz a novos atos de pensamento e novas 
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contradições14, até que todo o processo desemboque na 
fundamentação última reflexiva da Lógica hegeliana. 

Vejamos agora em que tipo de contradição se enreda 
o pensamento ao tentar captar plenamente a sua própria 
estrutura lógica sob a categoria de efetividade, como ela é 
expressa na rodada formal da dialética das modalidades. Um 
pensamento, enquanto de fato existente, tem de ser possível. 
Mas a condição mínima de possibilidade de tudo o que há é 
a autoidentidade, quer dizer, a adequação ao princípio de 
não-contradição. Todo o pensamento, enquanto de fato 
existente, tem de ser idêntico a si mesmo; ou, em sua 
contrapartida ontológica: todo ser, enquanto de fato 
existente, tem de ser idêntico a si mesmo ou não-
contraditório. Todavia, sob a mera pressuposição do 
princípio da identidade, não temos ainda a determinação do 
pensamento ou do ser como algo efetivo. A autoidentidade é 
condição necessária, mas não suficiente para a determinação 
do pensamento como este pensamento específico, e não 
qualquer outro. A mera exigência da autoidentidade não 
determina nada além da repetição vazia do si mesmo, que 
poderia se desdobrar efetivamente em qualquer 
determinação, quer dizer, em qualquer outro pensamento 
possível: “é possível tudo o que não se contradiz; o reino da 
possibilidade é, desse modo, a multiplicidade ilimitada” (WL, 
6, p.203). A reafirmação no efetivo da vigência universal do 
princípio de identidade é seu aspecto necessário; o fato de que 
o efetivo possa ser algo inteiramente outro, mesmo 
respeitando o princípio da identidade, é o seu aspecto 
contingente. Por fim, a captação do efetivo apenas sob a 
pressuposição do princípio de identidade é 
autocontraditória, pois resulta não na conceitualização de 

                                                 

14 Para uma exposição detalhada do método dialético, cf. E. Luft, 2001, 
p.123ss. 
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algo determinado como efetivo, mas na redundante iteração 
do meramente possível.   

Se queremos a captação conceitual do efetivo, 
precisamos ir além da mera redundância da identidade, 
descobrindo o que impõe restrições (constraints, diria a ciência 
contemporânea) ulteriores a este “campo ilimitado de 
possibilidades”, explicando por que este pensamento (ou 
este ser) específico se efetiva ou se realiza, e não qualquer 
outro. Levando a cabo esta exigência, saímos da rodada 
formal das modalidades para a rodada real. Na rodada real, 
Hegel explicita a ontologia relacional típica dos pensadores 
dialéticos: toda determinação supõe relação. Se há um pensamento 
determinado A é porque há outro pensamento determinado 
B que o torna realmente e não apenas formalmente possível. Se 
A vigora é porque a presença de B o impõe como o seu 
condicionamento real: “Se todas as condições de uma coisa 
estão plenamente dadas, então ela emerge na efetividade” 
(WL, 6, p. 210). Está dado o espaço para a emergência de 
redes de heterodeterminação e, assim, da máquina 
determinada dos modernos. Mas as redes de 
heterodeterminação não podem ser ainda a manifestação 
plena da efetividade. O pensamento A só pode emergir em 
seu processo de diferenciação semântica frente a B. Mas por 
que B está dado como um pensamento efetivo? Ora, porque 
C o condiciona. E por que C está dado? Porque D o 
condiciona...  Enfim, toda cadeia de heterodeterminação, no 
pensamento ou no ser, desemboca em uma série indefinida15 
de condicionamentos. Enquanto emergindo de um 
condicionamento real, este efetivo específico é necessário; 
enquanto emergindo de uma cadeia indefinida de 
condicionamentos, ele é contingente. Toda necessidade, no 
contexto de uma cadeia de heterodeterminação, é sempre e 

                                                 

15  Ocasionando um regresso in indefinitum, e não apenas in infinitum, já 
que série total de heterodeterminações nunca é dada ao pensamento, 
como mostrou Kant (KrV, B 539). 
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apenas necessidade relativa. Ora, se a determinação do efetivo 
depende de sua inserção em redes de heterodeterminação 
que se perdem no indefinido, então nenhuma determinação 
é possível, e mais uma vez entramos em contradição: 
pretendendo captar conceitualmente o efetivo, deparamos 
com uma cadeia condicionamentos que não pode se 
consolidar em nenhuma rede efetiva de determinações. 

Para captar a efetividade em sua inteireza e superar 
mais esta contradição, precisamos dar um passo além, e 
assim vamos para a última rodada da dialética das 
modalidades, a rodada absoluta. Nesta terceira e última 
rodada, Hegel afirma a categoria de ‘necessidade absoluta’ 
como a síntese de ‘contingência’ e ‘necessidade relativa’, 
como a tematização verdadeira da categoria de efetividade. 
A resposta ao desafio do regresso ao indefinido na cadeia de 
heterodeterminações já fora antecipada por Platão no Sofista: 
a ontologia relacional pressupõe o holismo. Assim como, em 
Platão, não há ideias isoladas, mas apenas ideias que se 
diferenciam de outras ideias em redes inteligíveis que, em 
última instância, configuram o próprio mundo das ideias 
como uma totalidade autorreferente, na Lógica de Hegel não 
há pensamentos isolados, mas pensamentos que se 
determinam apenas no contexto de diferenciação semântica 
frente a outros pensamentos, configurando redes conceituais 
complexas que, por fim, se desdobram no todo do sistema 
categorial apresentado pela Ideia. Não há nenhum ser-em-si 
sem a copresença de um ser-para-outro, e não pode haver 
nenhum ser-para-outro sem a copresença de um ser-para-si. 
Enfim, as cadeias de heterodeterminação precisam 
desembocar em cadeias de autodeterminação para que 
possam vigorar, e não se perder na incoerência. 

“Bom”, o leitor poderia objetar com razão, “e qual a 
diferença deste procedimento hegeliano em relação ao já 
antecipado no conceito de causa sui espinosista ou na 
transição da metáfora da máquina para metáfora do 
organismo promovida por Schelling? O que há de realmente 
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novo em Hegel?” Este o ponto crucial: Hegel intuiu 
corretamente que processos de autodeterminação não 
podem generalizar-se consistentemente, evitando a 
circularidade viciosa, sem pressupor contingência; a razão 
objetiva não pode generalizar-se, estabelecer-se como a lei 
universalíssima do sistema de filosofia, sem a respectiva 
interiorização da contingência: “A determinidade da 
necessidade consiste no fato de que ela contém nela mesma 
(an ihr) [grifo meu] a sua negação, a contingência” (WL, 6, 
p.213). Ora, esta tese é claramente incompatível com a 
defesa de um conceito de absoluto que implicaria a exclusão 
por princípio do que há de contingente no pensamento e no 
ser, como era o caso nas filosofias de Espinosa e do jovem 
Schelling. 

Para esclarecer como Hegel pretende conciliar 
‘contingência’ e ‘necessidade relativa’ no conceito sintético 
de ‘necessidade absoluta’, e assim como a razão absoluta 
poderia interiorizar contingência, é crucial a compreensão 
adequada do próprio método dialético como concebido por 
Hegel, quer dizer, do modo de operação do Conceito, 
explicitado de maneira um tanto lapidar e obscura ao final da 
Lógica. Conforme salientou D. Henrich em um texto clássico 
(1971, p.65ss), a dialética hegeliana opera com uma lógica de 
pressuposição e reposição16. A contingência não é um fator 
externo ao próprio Conceito, mas resultado do seu ato de 
autopressuposição: “este pôr negativo daqueles momentos 
[pela efetividade] é ele próprio o pressupor ou pôr dela mesma 
como superada ou [o pôr] da imediaticidade” (WL, 6, p.214). Ora, 
a imediaticidade do ‘ser’ é resultado do ato de autoliberação 
da Ideia que, ao pressupor a si mesma como a exterioridade 
do ponto de partida, engendra a contingência a ser superada 
no decorrer do processo dialético subsequente. A 
contingência é, portanto, ao mesmo tempo a marca do ponto 

                                                 

16 Cf. tb. Dotti (1983, p.82ss). 



Agemir Bavaresco; Francisco Jozivan Guedes de Lima (Orgs.) 163 
 

 

 

de partida autoimposto pelo processo dialético e o fator a ser 
paulatinamente anulado ou eliminado (e uso aqui palavras 
fortes de propósito) no decorrer de seu desdobramento. Ao 
final da Lógica descobrimos que o ‘ser’ do início não é uma 
“mera pressuposição” do ato de pensar, mas o ponto de 
partida engendrado retroativamente pelo próprio 
pensamento para que o movimento do pensar possa ter 
início.  Neste processo circular de pressupor e repor 
desdobra-se a Lógica e todo o sistema de filosofia.  

E agora descobrimos também que ‘liberdade’ é um 
conceito biface em Hegel: por um lado, ele se refere ao ato 
de autoliberação da Ideia frente a sua própria força 
necessitante imanente, inaugurando a esfera da contingência 
que marca o ponto de partida do processo dialético17; por 
outro lado, a liberdade é a “verdade da necessidade” (WL, 6, 
p.246), o ápice mesmo do processo de reinteriorização da 
razão absoluta que implica a elevação da necessidade apenas 
relativa das cadeias de heterodeterminação à necessidade 
absoluta do movimento de autodeterminação plena do 
Conceito. Resta saber se estes dois lados conflituosos da 
liberdade, que espelham a ambigüidade do próprio termo 
‘autonomia’, que em seu sentido negativo pode significar 
“independência frente a”, a independência da Ideia frente a 
si mesma como resultado do ato de autoliberação, e em seu 
sentido positivo, a “autolegislação” ou a autodeterminação 
incondicional da Ideia, podem mesmo fazer parte de uma 

                                                 

17  O que dá sentido à enigmática expressão que marca o desfecho 
da Doutrina do Conceito: a Ideia “libera-se a si mesma” (“...die Idee sich 
selbst frei entlässt” (WL, 6, p.573)) na e como a esfera real, perfazendo a 
transição da Lógica para a Filosofia do Real. 
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concepção integrada e consistente do ato livre. Creio que a 
resposta seja negativa. 

 
III. Liberdade e contingência 

 
Uma primeira objeção a Hegel salientaria a assimetria 

radical entre as duas faces da liberdade. A liberdade que se 
alimenta da contingência, que opera justamente no contexto 
de um campo de possibilidades em aberto, a autonomia por 
independência que marca o autoliberar-se da Ideia, é 
rebaixada a uma manifestação mais pobre, menos 
determinada do Conceito, em contraste com a liberdade 
plena ou verdadeira que se manifesta na autocaptação do 
Conceito no desfecho da Lógica, assim como o arbítrio será 
descrito na Filosofia do Direito (GRP, §22) como uma 
realização ainda precária da liberdade, em contraste com a 
verdadeira ou infinita liberdade da autolegislação, a liberdade 
da vontade enquanto se adequa às demandas da razão 
objetiva. 

Mas este não me parece o problema mais decisivo. 
As insanáveis dificuldades que terminam minando o 
conceito hegeliano de liberdade enraízam-se, na verdade, nos 
impasses de sua compreensão do próprio método dialético. 
Apenas na Doutrina do Conceito tornar-se-á claro o que 
Hegel compreende por aquele processo de reinteriorização 
do que fora pressuposto como contingente ao início do 
processo dialético. Na Lógica Subjetiva, Hegel procura 
explicitar os momentos necessários daquele processo de 
reinteriorização do lógico bem como o alvo de todo o 
processo dialético. Os momentos necessários de 
desdobramento do Conceito deveriam ser codificados na 
dialética do universal, do particular e do singular, explicitada 
nas teorias do conceito, do juízo e do silogismo; por sua vez, 
o fim do processo dialético não é mais do que a plenificação 
do próprio Conceito (die Vollendung des Begriffs): “O progredir 
[do absoluto] não é uma superabundância; seria isto se o início 
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em verdade já fosse o absoluto; o progredir consiste muito 
mais no fato de que o universal se determina e é o universal 
para si, quer dizer, é também o singular e o sujeito. Apenas 
em sua plenificação [Vollendung] ele é o absoluto” (WL, 6, 
p.556). O Conceito é dotado, portanto, do que denomino 
uma teleologia do incondicionado que predefine tanto os 
momentos quanto o fim último do progredir dialético. Ora, 
se o fim último do devir dialético é justamente a plenificação 
do Conceito, como deixar de reconhecer não apenas uma 
assimetria, mas uma incompatibilidade entre as duas faces da 
liberdade18 anteriormente descritas? Se o processo de 
reinteriorização do Conceito se conclui, a contingência do 
ponto de partida é eliminada, e a resposta hegeliana ao 
problema da introjeção da contingência no âmago do 
absoluto se autocancela.  

Este é apenas um outro modo de apresentar aquela 
que considero ser a objeção central à dialética hegeliana19: 
orientado para o fim de sua própria consumação, o processo 
dialético se autorrefuta. A defesa da teleologia do 
incondicionado tem ao menos duas consequências: a) com a 
plenificação do Conceito, não podem haver novas 
contradições, nem portanto o processo de sua superação; b) 
desembocando na pura estrutura autorreferencial do 
Conceito plenificado, a circularidade dialética cai em um 
círculo vicioso (justamente aquele tipo de má circularidade 

                                                 

18 Para uma leitura distinta do problema da liberdade em Hegel, cf. 
Jarczyk/Labarrière (1986, p.75ss); cf. tb. Rosenfield (1983) e Weber 
(1993). 

19 Resultado da unificação de três objeções clássicas, a acusação de um 
déficit no tratamento da contingência (Schelling tardio) e da liberdade 
individual (Schelling tardio e Kierkegaard), bem como a acusação de 
dogmatismo (Feuerbach), em uma e a mesma crítica imanente ao sistema 
hegeliano (cf. E. Luft, 2001, p. 27ss).  
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que Hegel denunciara no conceito de absoluto do jovem 
Schelling).  

Uma resposta adequada a esta crítica exige a recusa 
da teleologia do incondicionado que caracteriza o modo de 
operação da Ideia no sistema hegeliano. A consequência 
primeira da recusa da teleologia do incondicionado é a 
exposição da Doutrina do Conceito à mesma negatividade 
que dissolvera as categorias da ontologia clássica nas 
Doutrina do Ser e da Essência. Agora a própria lógica de 
desenvolvimento, que predefine os momentos de 
reinteriorização do Conceito bem como o fim de sua própria 
plenificação, é dissolvida pela força da dúvida. E somos 
convidados a repensar a razão objetiva, quer dizer, a Ideia, 
sem o pressuposto da teleologia do incondicionado.  

A introjeção da contingência no âmago do absoluto 
conduz, se levada a suas consequências lógicas, a uma 
redefinição do próprio conceito de razão objetiva20 ou a uma 
reconstrução do que entendemos por Ideia21. A Ideia é relida 
como Ideia da Coerência, a lei universalíssima expressa na 
sentença: “Só o coerente permanece determinado”. Como 
em Hegel, toda determinação supõe relação (ontologia 
relacional), tudo o que existe e pode existir se dá em 
configurações, mas há múltiplos, potencialmente infinitos 
modos de manifestação da coerência nesta ou naquela 
configuração possível. O movimento dialético não é mais 
concebido como aquele processo de autopressuposição e 
reinteriorização do Conceito, percorrendo os momentos 
predefinidos por sua própria lógica interna em direção à sua 
consumação, mas como a livre exploração do campo 

                                                 

20 Esa, a meu ver, a intuição correta de Cirne-Lima (2006), ao exigir uma 
reconceituação da lógica dialética como uma lógica do dever-ser. 

21 Um desdobramento desta nova compreensão da ontologia dialética já 
foi feito em outro lugar (E. Luft, 2010).  
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potencialmente infinito de possibilidades inaugurado pela 
abertura da Ideia a suas múltiplas realizações possíveis.  

A Ideia é a primeira expressão da liberdade 
justamente por conciliar em si mesma tanto a orientação para 
a coerência (a face positiva da liberdade, o ‘agir conforme a 
razão’ ou a ‘autodeterminação’) quanto a livre exploração 
daquele campo inesgotável de possibilidades que marca a 
presença de contingência no âmago da razão (a face negativa 
da liberdade, a ‘independência frente a’ ou a ‘abertura a 
possibilidades não predeterminadas’).  

Assim repensada, a razão se torna liberdade, e a 
liberdade, razão.   
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Emil A. Sobottka* 
 
 As práticas acadêmicas estão passando por muitas 
mudanças nos últimos anos. De um lado se radicalizou a 
diversidade e complexidade do conhecimento, tornando 
cada vez mais necessária a cooperação interdisciplinar para 
dar conta de situações concretas. Por outro, tanto o ensino 
como a pesquisa estão expostos a amplos processos de 
mercantilização e de regulamentação externa. Os antigos 
ideais de liberdade, autonomia e responsabilidade que, junto 
com a projeção externa de uma imagem de abnegação, 
constituíam os esteios dessas práticas, vão sendo 
substituídos por uma ampla necessidade de legitimação por 
resultados, pela decomposição das atividades em 
procedimentos seriados, pela indução temática através de 
linhas de fomento e pela crescente onipresença de controles 
externos na forma de avaliações e auditorias. 
 Essa perda de uma certa aura de dignidade das 
atividades científicas e acadêmicas se estende com muita 

                                                 

*Doutor em Sociologia e Ciência Política pela Universidade de Münster 
(Alemanha), professor dos PPGs em Ciências Sociais e Ciências 
Criminais na Pucrs, em Porto Alegre, RS, pesquisador do CNPq e 
Secretário Geral da Sociedade Brasileira de Sociologia 
<sobottka@pucrs.br>. Esta é uma versão ligeiramente revisada de texto 
homônimo publicado em Civitas – Revista de Ciências Sociais, v. 13, nº 
3, p. 512-535, 2013 <10.15448/1984-7289.2013.3.16528 >. 

mailto:sobottka@pucrs.br
http://dx.doi.org/10.15448/1984-7289.2013.3.16528


172 Direito & Justiça: Festschrift em homenagem a Thadeu Weber 
 

 

 

intensidade também sobre a vida profissional. O 
assalariamento e a precarização das condições de trabalho 
dos profissionais em áreas clássicas assim como o 
surgimento de novas profissões retiram autonomia, afetam a 
estima social e acirram a concorrência entre campos 
profissionais que antes estavam protegidos por uma 
combinação de legislação estatal e legitimação pública. Para 
Basil Bernstein (2000), os discursos horizontais, 
desenvolvidos em relações face-a-face na vida cotidiana de 
diversas profissões, que durante muito tempo eram fonte de 
legitimidade pública, estariam enfraquecendo. Como 
consequência, os discursos verticais, criados e sancionados 
por instituições estatais ou reservados a especialistas 
autorizados a codificar e a decodificar saberes, são 
conclamados para estancar aquela erosão. Espera-se que 
possam levantar grandes taludes para conter poder, 
autoridade e capacidade de ditar significados como reserva 
exclusiva do campo profissional específico. 
 Em anos recentes, no Brasil, diversas profissões não 
apenas têm experimentado essa erosão em suas condições 
gerais de atuação e no reconhecimento público, como têm 
recorrido com insistência às instituições estatais para 
proteger-se contra ela e, na medida do possível, remediá-la 
ali onde já tenha avançado. A regulamentação da profissão 
seguida da criação de estruturas corporativas na forma 
jurídica de conselhos regionais e federal ou do registro no 
Ministério do Trabalho têm sido os instrumentos 
privilegiados nessa busca. Alguns poucos, como os 
profissionais da Educação Física, que obtiveram em 1998 a 
regulamentação da legislação que cria seu conselho 
profissional, foram bem-sucedidos. Advogados e assistentes 
sociais são exemplo de grupos que, mesmo já tendo uma 
estrutura de controle e proteção da profissão há muitos anos, 
buscam ampliar competências, criar restrições à entrada de 
novos profissionais e criar regras que assegurem condições 
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melhores de trabalho para a categoria.1 Alguns outros grupos 
profissionais, como jornalistas, sociólogos e historiadores, 
têm lutado sem sucesso para criar as estruturas corporativas 
e para garantir competências exclusivas à sombra de 
instituições estatais. 
 Nenhuma destas iniciativas, no entanto, teve uma 
repercussão pública tão grande nem abriu tantas frentes de 
conflito como a iniciativa dos médicos através da assim 
chamada Lei do Ato Médico. Embora essa profissão fosse 
reconhecida e há muito tivesse uma estrutura corporativa na 
forma de conselhos regionais e federal, as bases jurídicas 
para suas pretensões de primazia e exclusividade eram frágeis 
porquanto se apoiavam mais em jurisprudência ocasional e 
até mesmo em costumes. Face às mudanças no campo da 
saúde, à constante entrada de novas profissões nele e ao 
consequente temor de serem impelidos a um campo de 
cooperação multiprofissional no qual as competências de 
cada profissão precisam ser negociadas, os médicos 
decidiram tomar iniciativas em favor de uma legislação 
específica que os colocasse numa posição privilegiada e mais 
confortável face às outras profissões e ao público em geral. 
 O presente texto reconstrói as linhas de 
argumentação dos médicos na defesa da Lei do Ato Médico. 
Ademais, ele trata brevemente as iniciativas de algumas 
outras profissões com pretensões similares, e verifica como 
tem sido seu posicionamento face à colaboração 
multiprofissional. Antes, porém, retoma a discussão já 
clássica sobre a questão da regulamentação profissional com 
suas reivindicações de privilégios exclusivos. 
 
A exclusividade que vem do saber especializado e da 
dedicação abnegada 

                                                 

1Um exemplo notório de reserva de mercado é o artigo 133 da 
constituição Federal; de abusividade, a liberação de pagamentos titulados 
a uma das partes, através de alvarás, aos advogados. 
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Qualquer ocupação que pretenda exercer autoridade 
profissional deve encontrar uma base técnica para 
isso, fazer valer uma competência jurisdicional 
exclusiva, relacionar habilidade e competência 
jurisdicional a normas de treinamento e convencer o 
público que seus serviços são exclusivamente dignos 
de confiança (Wilensky, 1964). 

 
 A questão, por que algumas profissões têm primazia 
ou mesmo exclusividade sobre atividades socialmente 
consideradas importantes a ponto de tornar-se obrigatório 
recorrer a serviços de seus membros, tem elevado potencial 
para controvérsias. Um argumento frequente é o da 
vantagem da especialização: quanto mais complexas se 
tornam as atividades corriqueiras da vida, mais limitada se 
torna a capacidade individual de dar conta delas a contento. 
Assim como a especialização funcional nos seres vivos levou 
à formação adaptativa de órgãos e sistemas, na sociedade 
haveria uma diferenciação natural gradativa que permitiria 
tirar proveito da dedicação específica e dos saberes 
acumulados. 
 Em boa medida, foi este raciocínio que se fez 
presente no surgimento das diferentes disciplinas científicas. 
A delimitação de um objeto específico, a formação de uma 
metodologia própria e a dedicação intensiva permitiriam 
avanços no conhecimento que o modelo generalista antes 
vigente não comportaria. Tentar negar de todo as vantagens 
da especialização possivelmente seria como a luta inglória de 
Dom Quixote contra os moinhos de vento. 
 Os ganhos em conhecimento que o fracionamento 
da ciência em especializações trouxe permitiu o surgimento 
de novas formas de justificação da especificidade 
profissional. Em lugar da continuidade histórica, bem 
característica de antigas corporações profissionais, e da 
especialização funcional naturalizada, surgiu a possibilidade 
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de argumentar com a superioridade do conhecimento 
técnico científico. A epígrafe acima, extraída de um texto 
clássico de Harold L. Wilensky sobre esta forma de definir 
profissões e de legitimar pretensões de exclusividade, 
explicita a dinâmica procedimental bem disseminada nesta 
área. 
 Autores recentes veem este processo de definição de 
modo semelhante quando falam das profissões como 
singulares, como estruturas do conhecimento socialmente 
construídas “cujos criadores se apropriam de um espaço 
para atribuir a si mesmos um nome único, um discurso 
especializado acompanhado de um campo intelectual 
próprio de texto, práticas, regras de admissão, exames e 
licenças para exercer a profissão” (Bernstein, 2000, p. 52; cf. 
Beck e Young, 2008). Nessa afirmação da exclusividade 
haveria uma face interna, idealizada, quase sagrada, e outra 
externa, mundana, onde se luta por poder, interesses 
econômicos e se busca excluir concorrentes. Buscar a 
autoridade exclusiva sobre a definição da formação é parte 
essencial das duas faces da definição profissional: ajuda a 
formar a identidade, mas reforça também as fronteiras 
excludentes. 
 Segundo Wilensky, tanto para o público leigo como 
internamente nas corporações profissionais haveria dois 
critérios distintivos da profissão em relação às ocupações em 
geral: a atividade profissional seria técnica, baseada num 
saber que se adquire através de um longo e sistematizado 
treinamento, e ademais ela seria ética, pois o profissional 
adere a um conjunto de normas profissionais. Ao lado de 
aspectos técnicos e corporativos, essas normas profissionais 
prescrevem um ideal: “a devoção aos interesses do cliente 
deve guiar as decisões mais do que o ganho pessoal ou 
comercial quando ambos estiverem em conflito”. A despeito 
de diversos outros fatores contribuírem para a peculiaridade 
da atividade, “o ideal de servir é o eixo em torno do qual gira 
a reivindicação moral do status profissional” (Wilensky, 
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1964). Quanto mais o público aceita essa idealização, tanto 
maior a possibilidade de sucesso na reivindicação da 
singularidade, de um valor intrínseco do campo profissional. 
 Referindo-se especificamente à ideologia da 
profissão de médico, Parsons (1951) ressalta o lugar central 
da ideia de que sua obrigação primeira seja o bem-estar do 
paciente e que a atividade profissional estaria imune à lógica 
mercantil. Aquela ideologia, segundo Parsons, propaga que 
o apoio do profissional ao seu paciente é incondicional 
enquanto subsistir a relação de assistência; única e 
exclusivamente o senso profissional pode ditar-lhe o que 
deve fazer para restaurar, com os meios disponíveis e nos 
limites do humanamente possível, a normalidade funcional 
do paciente, sua saúde. Ao lado da formação, que é 
ostensivamente apresentada como muito difícil e, por isso, 
confere a reputação de ser tecnicamente competente a quem 
a absorveu com sucesso, essa ideologia da dedicação 
sacrificial contribui para dar legitimidade pública à 
reivindicação de autoridade dos médicos tanto em sua 
relação com os pacientes, como face aos campos 
profissionais menores da área da saúde (cf. Parsons, 1975; 
Hughes, 1955). 
 Enquanto no campo acadêmico via de regra não há 
destinatários específicos da atividade, as profissões 
consideradas clássicas têm em tese uma clientela 
determinada que se torna dependente dos serviços 
especializados. Quanto mais essencial é a atividade e mais 
bem-sucedida a reivindicação de exclusividade nas 
competências da profissão, mais essa clientela fica exposta a 
relações de dependência. Desta clientela se supõe, inclusive, 
que não tenha condições nem mesmo de avaliar 
tecnicamente a qualidade do serviço que lhe é prestado: as 
corporações profissionais fazem questão de incluir em suas 
reivindicações, além das restrições no tocante à formação, 
também a exclusividade da avaliação, da perícia ou 
julgamento como necessariamente feitos inter pares. Mesmo 
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no trabalho profissional dependente, a situação em que o 
profissional está inserido numa organização que o contrata 
pela modalidade do contrato de trabalho, via de regra o 
empregador não tem competência para fazer essa avaliação 
e depende de pareceres de outro profissional (Scott, 1971). 
 Dentre as diversas possibilidades para se levar a cabo 
o processo de reconhecimento das pretensões de primazia 
ou exclusividade dos praticantes de uma ocupação para 
convertê-la em profissão, dotada de uma missão, de 
privilégios exclusivos e de responsabilidades específicas, a 
sistemática implantada há alguns anos em Portugal tem um 
aspecto singular. Sua base é uma legislação de 2008, que 
estabeleceu regras para a criação, organização e 
financiamento de novas associações públicas profissionais. 
Esta legislação prevê um estudo independente que ateste a 
necessidade desta criação para a realização do interesse 
público bem como o impacto que causará.2 Como bem 
destacam Luísa Veloso e colegas (2012), o ponto de partida 
nesta legislação é a questão da possibilidade de conciliação 
da atividade profissional organizada corporativamente com 
a realização do interesse público em sociedades 
democráticas, que colocam a liberdade, a igualdade de 
oportunidades e a cidadania como seus fundamentos. A 
realização de estudo científico independente, naquele país 
geralmente feito por sociólogos, contrasta com as usuais 
práticas de autoavaliação das categorias profissionais na 
defesa de seus próprios interesses. A legislação brasileira para 
a regulamentação profissional, por exemplo, não explicita a 
necessidade de estar assegurada a comprovação de interesse 
público através de um estudo independente. Na sua versão 
atual, em vigor desde 2008 e emanada como diretriz interna 
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 

                                                 

2A lei portuguesa n.º 6/2008, sobre o Regime das Associações Públicas 
Profissionais, foi substituída pela lei n.º 9/2013, que preserva e, em 
certos aspectos, é até mais enfática na defesa do interesse público. 
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Público da Câmara dos Deputados,3 ela prevê os seguintes 
requisitos cumulativos: 

 

a. que não proponha a reserva de mercado para um 
segmento em detrimento de outras profissões com 
formação idêntica ou equivalente; 
b. que haja a garantia de fiscalização do exercício 
profissional; e 
c. que se estabeleçam os deveres e as 
responsabilidades pelo exercício profissional. 

 
 Não há menção de formação ou saber específico, e 
assim não surpreende que entre as 68 profissões 
regulamentadas no Brasil atualmente4 constem desde 
advogado, assistente social e sociólogo até bombeiro, 
sommelier, guardador de carro e garimpeiro. Algumas 
profissões vinculadas a nível superior têm uma organização 
corporativa através de conselhos regionais e federal; 
praticantes das outras profissões devem se registrar 
individualmente e são fiscalizadas pelo Ministério do 
Trabalho. 
 A questão que a organização e o controle 
corporativo das profissões coloca, em especial quando elas 
envolvem atividades essenciais para a vida em sociedade e 
para as quais não hajam substitutos equivalentes externos, é 
como conciliar os interesses privados que as corporações 
defendem com o interesse público, que é a razão que legitima 
a existência daquela forma de organização da profissão. Ou, 
mais especificamente, se a realização de interesses privados 
dos associados à corporação contribui prioritariamente para 
a realização do interesse público ou se, ao contrário, a 

                                                 

3Cf. Verbete n. 2 da súmula de jurisprudência da Ctasp 
<www2.camara.leg.br>. 

4Cf. <http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/regulamentacao.jsf> 
(25 set. 2013). 

http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/regulamentacao.jsf
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obstrui. Uma resposta unívoca a ela certamente não há; daí 
que a criação e a modificação de competências de 
organizações profissionais corporativas têm sido sempre 
envoltas em intensas disputas políticas. 
 
A profissionalização de todos 
 
 As mudanças que ocorrem em diversos países 
atualmente no ensino superior reposicionam muitos grupos 
profissionais. Há alguns anos havia um número 
relativamente restrito de carreiras universitárias cristalizadas 
historicamente e, dentre elas, algumas poucas claramente 
vinculadas a uma categoria profissional específica. Mais 
recentemente, no entanto, além da expansão do acesso ao 
ensino superior promovido por países como o Brasil, as 
universidades de muitos países vêm ampliando 
continuamente o leque de carreiras oferecidas, não apenas 
desvinculando mais e mais a formação da profissão, mas 
também acolhendo temas cada vez mais específicos como 
título de carreiras universitárias. 
 Uma consequência desta ampliação é o que Wilensky 
(1964) denominou profissionalização de todos. Ocupações 
antes não reguladas de forma corporativa passam a buscar 
esta forma de organização. Ao não cumprirem requisitos 
formais para a inclusão em profissões consolidadas, egressos 
de muitas destas novas carreiras veem na regulamentação 
estatal uma alternativa para assegurar mercado de trabalho, 
prestígio social e legitimidade. Em maior ou menor grau, 
ainda que não necessariamente na mesma sequência, seu 
roteiro cumpre as etapas já formuladas há meio século por 
aquele autor: definir qual é sua base técnica, tentar assegurar 
exclusividade para determinada atividade, enfatizar a relação 
de ambas com uma formação específica e realçar 
importância social de seu afazer para conquistar a 
legitimidade junto ao público. 
 De um modo geral, a expansão do acesso ao ensino 
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superior, seja por políticas de inclusão social ou pela 
expansão do número de vagas e pela desconcentração 
geográfica das instituições de ensino, tem desafiado as 
profissões estabelecidas, que reagem em duas direções: de 
um lado, buscando controlar o ingresso de novos 
profissionais em suas próprias fileiras, e, de outro, 
disputando fronteiras com outras profissões e ocupações. 
Essas disputas fronteiriças, que se expressam sobretudo 
numa estratégia de fechamento lateral através da exclusão ou 
da subordinação de outros grupos ocupacionais, levaram 
Veloso e colegas (2012) a sugerir que se desloque o foco da 
profissão ou do grupo profissional para o campo profissional. 
Para os autores, campo profissional seria um espaço em que 
desenvolvimentos técnicos e relações econômicas em um 
determinado domínio da atividade se juntam ao interesse 
público dos grupos sociais ou comunidades destinatários da 
atividade. Este deslocamento semântico, que dissolve a 
especificidade do ser profissional, no entanto, contrasta 
justamente com os esforços dos grupos profissionais por 
maior distinção de seus perfis específicos. 
 Ao indicar que o ensino superior no Brasil tem sua 
relevância e seu conteúdo determinados pela opção pela 
educação profissionalizante, Nunes e Carvalho (2007) 
acusam que muito cedo, mais tardar no ensino médio, 
“inicia-se um processo de restrição da 'visão de mundo' das 
gerações futuras, tornando-as candidatas à profissão antes de 
serem candidatas ao saber”, sendo privados de uma 
formação humanística mais ampla. Esse foco no 
aprendizado de técnicas em prejuízo da formação da pessoa 
exacerba aquela tendência que Jeffrey Alexander (1999, p. 
35) constatou com relação aos modelos nas ciências naturais 
que, segundo ele, “são aprendidos em manuais e laboratórios 
antes que os neófitos se mostrem capazes de determinar por 
si mesmos se são ou não verdadeiros”. Se a pessoa em 
formação não é preparada suficientemente para o exercício 
autônomo do juízo, os modelos “são absorvidos porque 
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gozam de posição privilegiada no processo de socialização e 
não porque tenham validade científica”. 
 Na medida em que por lei a comprovação da 
habilitação técnica se dá pela inscrição na corporação 
profissional ou outro órgão regulador, e não pela formação, 
fica evidente o quanto a relação entre o ensino superior e a 
sociedade tem nas corporações profissionais uma 
intermediação obrigatória. Esta focalização, ainda segundo 
Nunes e Carvalho, contradiz as próprias necessidades “de 
um mercado de trabalho moderno, complexo e rotativo” que 
demanda uma diversidade de habilidades e no qual “as 
profissões tornam-se obsoletas rapidamente”. Por outro 
lado, desconsiderando-se as áreas de medicina, odontologia 
e enfermagem, que congregam 8,4% dos profissionais 
formados no Brasil e apresentam taxas mais elevadas de 
retenção, mais da metade dos egressos trabalham fora de sua 
área de formação, revelando a contradição entre uma 
concentração da formação de ensino superior na 
profissionalização e uma baixa relação entre a formação e a 
ocupação. Isso leva os autores a uma conclusão taxativa: 
“Enquanto não houver um desligamento efetivo da matriz 
corporativa, não se terá constituído completamente a ideia 
de universidade no Brasil” (Nunes e Carvalho, 2007). 
 Para a sociologia que tradicionalmente se ocupou das 
organizações profissionais, em especial a de orientação 
funcionalista, a separação entre ocupação e profissão era tida 
como dada, por assim dizer como uma consequência da 
natureza de ambas. A exigência de formação universitária 
para a profissão, mesmo que não suficiente, era tomada 
como indispensável devido ao pressuposto do saber 
especializado. Atualmente, no entanto, há fortes tendências 
a ver praticamente todo tipo de trabalho como sendo 
passível de ser reconhecido como profissão. Este ser 
profissional pode ter conotação muito distinta daquela que 
tinha classicamente, e sobretudo da que tinha no 
funcionalismo. Em muitas das proliferantes reivindicações 
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de reconhecimento de ocupações como profissão há uma 
forte ênfase na importância social da atividade, que a 
qualificaria como uma profissão entre as outras e daria 
dignidade a seus ocupantes. Mas não há ênfase na formação 
especializada, na dedicação abnegada nem na necessidade de 
primazia em relação a outros ou alguma competência 
exclusiva, tida como intrínseca. Nem necessariamente um 
rigor na distinção entre ocupação e profissão. Os catadores 
de materiais recicláveis talvez sejam um exemplo extremo 
desta perspectiva: eles conseguiram o reconhecimento como 
categoria com a inclusão desta ocupação na Classificação 
Brasileira de Ocupações pelo governo brasileiro em 2002,5 e 
desde então assumem que são uma categoria profissional 
(Medeiros e Macêdo, 2006). Organizados como movimento 
social (Oliveira, 2010), eles veem sua legitimidade social 
sobretudo na preservação do meio ambiente, da 
sustentabilidade e da qualidade de vida, além de assumirem 
um papel reeducador para o conjunto da sociedade relativo 
ao uso mais parcimonioso dos recursos naturais. 
 A abordagem presente no discurso neoliberal, por 
sua vez, é bem diferente: nele é defendida a necessidade de 
que todos indivíduos adquiram um estoque de competências 
que lhes dê flexibilidade para mudar de ocupação. Exige-se 
também que os indivíduos tenham atitudes pró-ativas em 
processos permanentes de aprendizagem. Neste discurso 
também são deixados de lado dois componentes essenciais 
da ideologia do profissionalismo à moda clássica: a 
reivindicação de exclusividade e noção de uma vocação para 
o serviço sacrificial pelo bem comum. Mesmo que não exija 
necessariamente uma formação universitária, a perspectiva 
liberal coloca ênfase na educação formal e continuada como 
vias de aquisição de habilidades indispensáveis para a 

                                                 

5Cf. <http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf> (25 set. 
2013). 

http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf
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flexibilidade. Sua característica mais curiosa, no entanto, é 
que implica numa desprofissionalização de todos. 
 
 
Lei do ato médico: exclusividade e hierarquia na 
atenção à saúde 
 
 O Conselho Federal de Medicina tratou em 2001 da 
questão da regulamentação profissional dos médicos com a 
justificativa que, das 14 profissões da área da saúde 
reconhecidas no Brasil, a deles seria a única sem uma 
regulamentação específica. Daquela plenária resultou uma 
resolução sobre o ato médico (CFM, 2001a), acompanhada 
de uma exposição de motivos (2001b). Entre as 
considerações feitas para embasar a resolução destaca-se a 
grande concorrência no “campo de trabalho do médico”, 
feita por outros profissionais, sem que os limites entre as 
categorias profissionais estivessem suficientemente 
definidos. Como os médicos seriam a categoria profissional 
mais antiga, de campo de atuação mais amplo e a que 
interage com todas outras categorias, seria necessário definir 
as atividades privativas dela face às demais. Com isso, a 
unidade da Medicina estaria preservada, evitando que sua 
pulverização cause “grave prejuízo para o interesse social” 
(CFM, 2001a). A resolução define basicamente: que todas 
atividades “que envolvam procedimentos diagnósticos de 
enfermidades ou impliquem em indicação terapêutica” e que 
“coordenação, direção, chefia, perícia, auditoria, supervisão 
e ensino dos procedimentos médicos” seriam atos privativos 
do profissional médico (idem). 
 A exposição de motivos da resolução discorre em 
sentido clássico sobre o direito ao monopólio profissional 
que peritos teriam graças a sua formação especializada, 
científica, para suprir a necessidade que a sociedade tem de 
um determinado serviço. Diferente das ocupações em geral, 
a profissão teria maiores exigências em termos de formação, 
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legislação, organização e controle interno, mas receberia 
também maior reconhecimento da sociedade pelos seus 
serviços. Como consequência do monopólico que a 
sociedade concede aos profissionais, eles se 
comprometeriam a desempenhar a profissão com abnegação 
e se responsabilizariam amplamente por ela perante os pares. 
 No nível individual, o ato profissional pressuporia 
um contrato entre “o cliente e o prestador de serviço”. Mas 
logo os autores do documento percebem a ambiguidade da 
designação cliente e sugerem que paciente corresponderia 
melhor ao tipo de relação estabelecida no caso do exercício 
da medicina. Mas não são sistemáticos na adoção dessa 
designação. Muito elucidativo é o fato que se tem como dado 
que “os agentes de uma profissão exercem sobre seus 
clientes” uma “nítida superioridade” (CFM, 2001b). O 
documento menciona duas características consideradas 
essenciais que diferenciariam a atividade profissional do 
médico da de todos os demais profissionais: 
 

a. a vulnerabilidade particular do paciente frente ao 
médico [...], e 
b. a incerteza do médico frente ao resultado das 
medidas terapêuticas que indicam ou aplicam aos 
clientes (que os caracteriza como profissionais 
responsáveis pelo empenho que mostrem e não pelo 
resultado que alcancem) (CFM, 2001b). 

 
 Embora a primeira dessas duas afirmações possa 
corresponder amplamente ao senso comum, a segunda 
afirmação, de que prevalece a incerteza frente ao resultado, 
contrasta com a persistência muito enfática sobre a 
superioridade da formação e do saber científico dos médicos 
face aos outros profissionais da saúde. Esta poderia ser a 
ponte lógica para uma cooperação multidisciplinar e 
multiprofissional. As enfermidades, os métodos diagnósticos 
e terapêuticos, as possibilidades de prevenção de doenças e 
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o próprio ser humano de cujo bem-estar se trata são 
complexos e tornam cada vez mais difícil o estabelecimento 
de relações monocausais e soluções únicas. Mas não é essa 
questão que os autores querem tratar; a insistência na 
centralidade, superioridade e exclusividade de competências 
desta uma profissão para o campo da atenção à doença 
perpassa total e coerentemente o documento. 
 Qual poderia ser então a razão desta concessão, 
confessando explicitamente uma incerteza no aspecto mais 
central da atividade profissional, qual seja a de cumprir a 
tarefa que justifica o monopólio que os profissionais estão 
solicitando à sociedade? O aposto colocado entre parênteses 
na citação acima é o indicativo claro das razões: tirar o foco 
de uma eventual avaliação da dimensão objetiva e 
mensurável do resultado e guiá-lo para a dimensão subjetiva e 
imensurável do empenho. E para que não pairem dúvidas 
sobre esse deslocamento, o texto segue imediatamente: “A 
medicina é uma profissão de empenho e não de resultados. 
A não ser que o médico haja prometido algum resultado 
diretamente ou por algum tipo de publicidade” (CFM, 
2001b). 
 Ainda assim fica a pergunta pelas razões de uma 
retórica tão dissonante do argumento em seu conjunto. Um 
olhar para o contexto da afirmação ajuda a encontrar uma 
resposta. O texto coloca que o exercício profissional 
presume “a diligência, a prudência e a perícia” e que a 
ausência deles caracterizaria uma transgressão das normas 
sociais, culposa quando involuntária e dolosa quando 
intencional. Por conseguinte, a responsabilidade seria um 
indicador da profissionalidade, e é considerada como uma 
atribuição necessariamente individualizada. Desse 
profissional, segundo o documento, espera-se então 
“altruísmo, alteridade, tolerância e solidariedade”, 
sintetizadas como empenho. No momento de cobrar a 
responsabilidade do profissional, portanto, esta se restringe 
ao empenho, uma característica individual e de avaliação 
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subjetiva, e não mais ao resultado que justificaria a existência 
da profissão. Além disso, quando questionados sobre o 
modo com que médicos tratam os pacientes do Sistema 
Único de Saúde, onde os tempos de espera são grandes e 
frequentemente morrem pessoas por falta de atendimento 
minimamente adequado face à ausência do médico mesmo 
durante seu expediente de trabalho, o argumento costuma 
ser que faltam condições adequadas de trabalho nos serviços 
de saúde pública. Assim justifica-se que também o empenho 
profissional não possa ser cobrado. 
 Ao invés de cobrar dos profissionais que o resultado 
de sua atividade fosse medido pelo estágio atual do 
conhecimento da área, a corporação profissional médica 
tratou de excluir por antecipação toda e qualquer 
possibilidade de responsabilização objetiva. Face a esta 
desresponsabilização preventiva dos membros da categoria 
profissional, não surpreende que perícia, auditoria e 
supervisão sejam reclamados como sendo atividade 
exclusiva dos pares. 
 Alguns meses depois da aprovação desta resolução 
pelo Conselho Federal de Medicina, foi apresentado no 
Congresso Nacional por um parlamentar médico um projeto 
de lei que acolhia e ampliava as pretensões normativas da 
resolução, e desde então passou a ser tratado popularmente 
como Lei do Ato Médico. A amplitude das pretensões pode 
ser exemplificada com um tópico do projeto de lei: ele previa 
que seria o próprio Conselho Federal de Medicina quem 
regulamentaria a lei e não o poder executivo, como manda a 
legislação nacional. As reações, em especial das demais 13 
profissões reconhecidas da área da saúde, foram muito 
intensas, estabelecendo-se embates sociais muito 
contundentes entre os que apoiavam e os que combatiam 
esta regulamentação in toto ou em alguns de seus aspectos 
específicos. O projeto tramitou por mais de 11 anos no 
parlamento e recebeu várias versões, até ser aprovado em 
junho de 2013 com apenas um voto contrário após amplo 
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acordo entre as bancadas.6 O texto aprovado se assemelhava 
muito à resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM, 
2001a) e contemplava em essência todas as reivindicações ali 
contidas, sinalizando-lhes força de lei. 
 No foco das disputas em torno deste projeto de lei 
estavam entremescladas as relações da Medicina com as 
demais áreas da saúde e dos médicos com os demais 
profissionais. De um lado se argumentava que, se aprovadas 
como estavam previstas as atividades privativas dos médicos, 
isso implicaria de fato numa hierarquização. Do ponto de 
vista administrativo, esta hierarquização se expressaria no 
fato de que sempre um médico deveria ser o gestor do 
serviço. O projeto original previa que “o médico é 
indispensável à administração de serviços de saúde” e 
prescrevia que seria direito do médico “ocupar, 
privativamente, os cargos de diretor técnico, chefe de clínica, 
coordenador de controle e avaliação de procedimentos 
médicos, auditor médico e superior médico, bem como 
quaisquer outros de chefia, coordenação ou supervisão de 
atividades médicas privativas” (artigo 6º). Do ponto de vista 
clínico, a hierarquização se expressaria na reivindicação de 
que caberia privativamente aos médicos “a formulação do 
diagnóstico nosológico” e a “prescrição terapêutica 
medicamentosa” (artigos 3º e 4º). 
 Nas diferentes versões do projeto de lei foram 
detalhados alguns aspectos pontuais, sem no entanto alterar 
fundamentalmente as pretensões contidas no texto. Mesmo 
assim parece interessante mencionar pelo menos uma 
alteração conceitual: enquanto nas reflexões iniciais do 
Conselho Federal de Medicina havia certa indefinição entre 
designar como cliente ou paciente a pessoa que demanda a 

                                                 

6As diversas versões do documento estão sintetizadas no Quadro 
comparativo do Projeto de Lei do Senado nº 268, de 2002 
(<www.senado.gov.br/atividade/materia/getTexto.asp?t=68461>), de 
onde provêm as citações diretas. 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getTexto.asp?t=68461
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prestação do serviço, com ligeira preferência por paciente, no 
projeto logo se estabeleceu a designação indivíduo. Assim a 
relação não fica qualificada na lei nem como contrato selado 
num mercado nem como uma dependência com conotação 
de passividade. 
 Enquanto a reivindicação de que sempre um médico 
seja o superior administrativo no serviço de atendimento à 
saúde revela diretamente a subordinação dos demais 
profissionais num campo de trabalho que é compartilhado, 
do ponto de vista clínico a abrangência das pretensões não 
fica necessariamente clara quando não se está familiarizado 
com a linguagem específica da área. Dentre os muitos 
detalhamentos das implicações trazidos a público pode-se 
tomar um exemplo formulado por uma psicóloga: 
 

Digamos que um usuário do sistema de saúde 
apresente um quadro psicológico relacionado a um 
problema de obesidade. Eu, como psicóloga, 
considero que devo encaminhá-lo para uma 
nutricionista. Segundo o Ato Médico, eu não vou 
poder, pois não terei autonomia para prescrever esse 
tratamento. O procedimento que precisarei adotar é 
encaminhar esse usuário a um médico, que avaliará a 
necessidade e a pertinência da minha indicação. Se 
esse médico estiver de acordo, ele irá encaminhar o 
usuário para o nutricionista. Uma vez acionado, o 
nutricionista fará uma avaliação do usuário e 
novamente deverá reencaminhá-lo ao médico, para 
que este avalie se sua prescrição é pertinente e se há 
necessidade de retorno ao psicólogo. Então nós 
entendemos que isso fere a autonomia das 
profissões, faz reserva de mercado e nos torna meros 
secretários da medicina.7 

 

                                                 

7<www.cress-mg.org.br/Imprimir/bb37b845-b806-4255-a590-
c44f62f41be9> (5 set. 2013). 

http://www.cress-mg.org.br/Imprimir/bb37b845-b806-4255-a590-c44f62f41be9
http://www.cress-mg.org.br/Imprimir/bb37b845-b806-4255-a590-c44f62f41be9
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 Dentre os procedimentos que seriam exclusivos ou 
ficariam sujeitos à previa autorização e à supervisão dos 
médicos estão atividades tão distintas como a acupuntura, 
aplicação de injeções, a indicação de uso de sapatos 
ortopédicos, palmilhas, muletas, andadores, cadeiras de 
rodas e próteses auditivas. Para todas elas, seria necessário 
primeiro consultar um médico e obter dele a prescrição. 
 De outro lado, os médicos e suas entidades de classe 
reiteradamente enfatizavam a importância e disposição do 
trabalho multidisciplinar. Mesmo que na documentação 
inicial de 2001 a ênfase recai totalmente sobre a demarcação 
das atividades exclusivas, o projeto de lei original já previa 
que “o médico é parte da equipe de saúde que assiste o 
paciente ou a coletividade e, como tal, terá a colaboração e 
colaborará com os demais trabalhadores de saúde que a 
compõem” (artigo 4º). Com frequência era mencionado que 
o texto legal em momento algum colocaria os demais 
profissionais da área da saúde em posição subalterna em 
relação aos médicos, senão que seriam respeitadas as 
competências de cada profissão já previstas em lei. 
 Uma análise das manifestações, no entanto, logo 
revela como é grande a dificuldade para acolher a tese de 
trabalho conjunto num campo multiprofissional. Ao 
contrário, no entretexto sempre ressurge a reivindicação de 
diferenciação. Na resolução de 2001 do Conselho Federal de 
Medicina é explicitado o desejo de delimitar para a Medicina 
um campo livre da concorrência de outros profissionais e 
explicitar como as demais profissões deveriam se relacionar 
com ela, porquanto seja a mais antiga e a mais ampla – uma 
espécie de primus inter pares (CFM, 2001a). No artigo 4º do 
projeto de lei original, recém citado acima, se explicita que 
“o médico é parte da equipe de saúde”. Mas enquanto todo 
o texto está permeado de ênfases na “atuação profissional do 
médico”, aos outros participantes da equipe de saúde resta a 
designação de “demais trabalhadores de saúde” (grifo ES). 
Sempre de novo é enfatizado que há atividades que só os 
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médicos estão preparados para fazer; apenas se for dado a 
eles o monopólio de exercitá-las estará assegurada a 
qualidade da atenção à saúde. 
 Dentre os muitos exemplos em que aparece nas 
disputas públicas a dificuldade em aceitar qualquer indicação 
de igualdade de tratamento na relação interprofissional pode 
ser mencionado um caderno publicado pela Sociedade 
Brasileira de Patologia em apoio à Lei do Ato Médico.8 A 
base do texto são artigos especiais do presidente do 
Conselho Federal de Medicina e do presidente da Associação 
Médica do Brasil, as duas organizações mais representativas 
dos médicos no país. Nele é defendido o “trabalho 
harmonizado das equipes multiprofissionais” e são 
ressaltadas as passagens do texto legal em que estaria 
assegurada a multiprofissionalidade, não sem sempre 
enfatizar que os laudos, o diagnóstico e a prescrição devem 
ficar restritos ao médico. Também é ressaltado que “a 
consulta médica deve obrigatoriamente anteceder o tratamento 
com outros profissionais” (grifo ES) como fisioterapeutas, 
nutricionistas, psicólogos e fonoaudiólogos. Muito 
reveladora da concepção da relação com outras profissões é 
uma descrição da cooperação entre médico e biomédico em 
exames de patologia: “biomédicos [...] desempenham 
funções técnicas, na preparação de lâminas histológicas ou 
como auxiliares de macroscopia” (idem, p. 16; grifo ES). Um 
trabalho harmonizado em equipe multiprofissional nestas 
condições provavelmente só funcionaria enquanto os 
auxiliares não tentarem questionar sua subordinação. 
 Após a aprovação do texto pelo parlamento, as 
mobilizações favoráveis e contrárias seguiram intensas e 
voltaram-se para a Presidência da República, a quem no 
Brasil cabe sancionar tal tipo de legislação. A ela é facultado 

                                                 

8<www.sinmedms.org.br/dados/downloads/cartilhaato-
medico%5B15%5D.pdf> (5 set 2013). 

http://www.sinmedms.org.br/dados/downloads/cartilhaato-medico%5B15%5D.pdf
http://www.sinmedms.org.br/dados/downloads/cartilhaato-medico%5B15%5D.pdf
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fazer vetos parciais ou mesmo totais. No limite do prazo 
estabelecido, a presidente Dilma Rousseff, secundada por 
cinco de seus ministros, sancionou a lei, impondo-lhe, no 
entanto, dez vetos,9 entre eles a exclusividade na 
administração de serviços de saúde e na formulação do 
diagnóstico nosológico e a respectiva prescrição terapêutica. 
As duas últimas reivindicações eram consideradas 
absolutamente centrais e frequentemente descritas como o 
coração da regulamentação da profissão. As reações por 
parte dos defensores da lei foram muito fortes e sua 
indignação pública foi reforçada porque, pelo menos 
segundo manifestações levadas à imprensa, a aprovação 
original da lei teria sido fruto de um acordo com a base 
parlamentar do governo. As razões alegadas pela Presidência 
da República dizem praticamente todas respeito a riscos que 
a regulamentação traria ao Sistema Único de Saúde, um 
sistema que assegura a todo residente em território nacional 
atendimento integral gratuito à saúde, e que se desenvolve de 
forma multiprofissional. 
 No Brasil há muitos anos há uma predominância 
forte do poder executivo sobre o legislativo, o que teve por 
efeito que durante décadas praticamente não se derrubava 
vetos presidenciais. Notícias da imprensa davam conta que 
em fevereiro de 2013 havia 3.210 vetos esperando por 
votação no Congresso Nacional – e uma norma interna 
prescrevia que deveriam ser votados cronologicamente. 
Algumas disputas políticas no país, no entanto, levaram a que 
fosse encontrada uma saída jurídica que permitiu votações 
de vetos presidenciais recentes. Assim abriu-se uma 
perspectiva para que também aquilo que era considerado 
uma amputação da Lei do Ato Médico pelos seus defensores 
pudesse vir a ser restabelecido pela derrubada dos vetos. 

                                                 

9Os trechos vetados e as razões alegadas estão disponíveis em: 
<www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Msg/VEP-
287.htm> (5 set. 2013). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Msg/VEP-287.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Msg/VEP-287.htm
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Após um mês de mobilizações de ambos os lados, 
fundamentalmente seguindo os mesmos argumentos já 
apresentados respectivamente a favor ou contra a 
regulamentação antes da aprovação do projeto de lei, os 
vetos foram mantidos.10 
 Não está claro se a regulamentação da profissão de 
médico ficará como está, pois em meio às mobilizações pela 
manutenção dos vetos o governo prometeu mudanças 
futuras que contemplariam em parte as reivindicações da 
corporação média. Como efeito imediato, no entanto, a 
regulamentação da profissão sem aquelas atribuições 
exclusivas abre espaço para que outras profissões contestem 
jurisprudência restritiva baseada em legislação anterior, e 
busquem conquistar ou reconquistar para si prerrogativas 
que decisões judiciais haviam vetado. Um exemplo disso é a 
prescrição medicamentosa que está sendo reivindicada em 
situações específicas por enfermeiros e farmacêuticos.11 
 Por outro lado, as organizações profissionais dos 
médicos têm buscado expressar sua insatisfação com o 
desfecho da mobilização pela lei. Um dos palcos desta 
expressão vem sendo a recusa dos conselhos regionais de 
medicina de registrarem provisoriamente médicos do 
programa governamental Mais Médicos, destinado a levar 
profissionais estrangeiros ou formados no exterior a lugares 
onde seus pares brasileiros não quiseram ir, para cumprir 
metas de universalização do atendimento à saúde.12 O 

                                                 

10A mudança no tratamento dos vetos originalmente estava ligada a uma 
disputa entre ambientalistas e defensores do agronegócio, em especial da 
grande propriedade rural, sem vinculação com a questão das profissões. 

11Em disputas judiciais e em manifestações públicas a corporação médica 
segue defendendo que o diagnóstico e a prescrição medicamentosa sejam 
atos exclusivos de médicos, mesmo tende estes artigos sido vetados. 

12Detalhes sobre o programa podem ser encontrados no portal 
específico: 
<http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/area/417/mais-



Agemir Bavaresco; Francisco Jozivan Guedes de Lima (Orgs.) 193 
 

 

 

governo resolveu temporariamente o impasse criando 
legislação específica para este registro, transferindo-a dos 
Conselhos Regionais de Medicina para o Ministério da 
Saúde. Na tramitação dessa lei, os médicos tentaram incluir 
outra de suas reivindicações: que a atuação de médicos no 
Sistema Único de Saúde fosse uma carreira de estado, 
comparável com a de juízes por exemplo. Ao sancionar a lei, 
no entanto, a Presidência da República impôs novamente seu 
veto à passagem correspondente. 
 Assim, ao buscar formalizar de forma ampliada 
prerrogativas que tacitamente tinham assegurado para si no 
Brasil, os médicos abriram um leque de frentes de conflito, 
seja com as profissões circundantes no campo profissional, 
seja com os órgãos reguladores. Como resultado até o 
momento se sobressaem a perda do amparo jurisprudencial 
para algumas competências e a animosidade com diversos 
públicos. Mas o processo deve ser considerado ainda em 
aberto, pois nada indica que a categoria profissional se 
acomodará com o estado atual das coisas.13 
  
Outras iniciativas pela exclusividade 
 
 Em anos recentes no Brasil, além da luta dos 
médicos, surgiram diversas outras iniciativas para demarcar 
fronteiras entre profissões e para assegurar prerrogativas 
exclusivas. Algumas delas serão discutidas no que segue. 
 
Serviço social 
 
 O ensino do Serviço Social foi regulamentado 

                                                 

medicos.html>. 

13As organizações médicas tiveram um papel de liderança no movimento 
em favor do impedimento da Presidente Dilma Rouseff. 
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originalmente em 1953 pela Lei 1.88914 e a profissão de 
assistente social foi regulamentada em 1957 pela Lei 3.252,15 
substituída em 1993 pela Lei 8.662.16 Enquanto a lei sobre o 
ensino previa que “a regência das cadeiras ou disciplinas de 
Serviço Social” fosse assegurada “exclusivamente a 
assistentes sociais”, na regulamentação da profissão ficou 
estabelecido que “os cargos docentes, de direção, secretaria 
e supervisão” seriam exclusivos de assistentes sociais. Na 
renovação da regulamentação da profissão em 1993, essa 
pretensão foi ampliada inclusive para que o conselho 
profissional pudesse “disciplinar, fiscalizar e normatizar as 
atividades de pessoas jurídicas de direito público ou privado que 
tenham por objeto preponderante atividades ligadas ao 
Serviço Social” (art. 8º, inciso 9º, grifo ES), e que os 
dirigentes da corporação profissional fossem “liberados 
integralmente do cargo e da função no serviço público, ou 
do emprego público e privado, sem prejuízo dos direitos e 
vantagens” durante seus mandatos (art. 21). Essas três 
pretensões foram vetadas pela Presidência da República, 
ficando preservada a prerrogativa exclusiva para ministrar 
disciplinas específicas da profissão e a direção dos 
respectivos cursos. O Conselho Federal de Serviço Social 
estima que no Brasil haja atualmente 53.000 assistentes 
sociais regularmente cadastrados. 
 Os assistentes sociais em anos recentes têm feito um 
grande esforço para conquistar um espaço também entre as 
profissões da saúde. Em termos formais, essa inclusão foi 
assegurada em 1997, quando o Conselho Nacional de Saúde 

                                                 

14Cf. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-
1969/L1889.htm> (6 out. 2013). 

15Cf. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3252.htm> (6 out. 
2013). 

16Cf. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8662.htm> (6 out. 
2013). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L1889.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L1889.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3252.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8662.htm
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regulamentou o tema e incluiu o serviço social entre as 
profissões da saúde.17 Os argumentos usados para legitimar 
essa inclusão são basicamente a importância da ação 
interdisciplinar e a necessidade de que diferentes 
profissionais de nível superior atuem em convergência para 
assegurar a integralidade da atenção à saúde (Lanza et al., 
2012). Diferente da Alemanha, onde a inclusão da 
“pedagogia social” abre uma interface do serviço social com 
a psicologia e a psicopedagogia, enquanto outros campos, 
como a atuação em instituições de longa permanência fazem 
interface com enfermagem e outras profissões do cuidado, o 
que se divisa como especificidade da atuação dos assistentes 
sociais na saúde é genérico e periférico. Lanza e colegas 
(2012) mencionam atividades como “administrar a tensão 
que existe entre as demandas postas pela população e os 
limitados recursos para a prestação dos serviços”, fazer 
“triagem” e “seleção socioeconômica” e buscar a 
“integralidade da assistência à saúde”, em especial 
informando a população sobre seus direitos. 
 
História 
 
 Em 2012 foi encaminhado um projeto de lei (PL n. 
4699/2012) para regulamentar a profissão de historiador. Ele 
define que a profissão de historiador seria privativa de 
portadores de diploma de graduação ou pós-graduação em 
História emitido por curso oficialmente reconhecido. O 
projeto prescreve que só esses historiadores profissionais 
poderiam exercer atividades tais como: ensinar em todos os 
níveis de formação, organizar publicações, exposições e 
eventos, coordenar projetos, fazer relatórios, dirigir serviços 
de pesquisa, documentação e informação, selecionar 

                                                 

17Cf. <http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/1997/Reso217.doc> 
(6 out. 2013). 

http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/1997/Reso217.doc
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documentos a serem preservados assim como emitir 
pareceres e laudos na área de História. Não está prevista a 
criação de conselhos da profissão. 
 Como fundamentação para a necessidade da lei 
proposta tem sido argumentado que “todas as demais 
profissões já são regulamentadas” e que haveria demanda 
crescente “de conhecimento especializado que precisa ser 
suprida com profissionais devidamente formados”. Paulo 
Paim, o parlamentar autor da proposta, argumenta que “num 
mundo onde a qualidade e a excelência de bens e serviços se 
sofisticam cada vez mais, o trabalho dos historiadores não 
comporta mais amadores ou aventureiros”.18 
 As reações ao projeto foram intensas. A Sociedade da 
História da Ciência e da Tecnologia, de Portugal, argumenta que 
a história da ciência “tem no seu DNA uma forte 
componente interdisciplinar” tanto nos temas como no 
marco teórico e na metodologia. Na mesma direção, a 
Sociedade de História do Direito, da França, argumenta que 
antropólogos, sociólogos, filósofos, juristas, economistas, 
demógrafos, cientistas políticos vêm contribuindo como 
eruditos com seu olhar tão diferente como necessário sobre 
a história. Segundo ela, “a erudição e o espírito crítico não se 
desenvolvem apenas dentro dos círculos permitidos por uma 
disciplina, mas se nutre, pelo contrário, de trocas cruzadas e 
de métodos complementares”. Mesmo o historiador José 
Murilo de Carvalho lembra que a “História não é ciência 
exata; ela pertence ao campo das Humanidades, no qual se 
exige dos praticantes, além do conhecimento de métodos e 
técnicas de pesquisa, imaginação e criatividade, dons que 
nenhum diploma confere”. Vale ainda lembrar que na 
International Sociological Association e na American Sociological 

                                                 

18As manifestações a favor e contra foram amplamente documentadas 
pelo informativo JC e-mail <www.jornaldaciencia.org.br> e são citadas 
a partir dele. Os documentos das entidades estrangeiras já vêm 
acompanhados de tradução. 

http://www.jornaldaciencia.org.br/
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Association há sessões de sociologia histórica e que a 
Associação Latino-Americana de Sociologia, além de história da 
Sociologia propõe a Sociologia Latino-Americana, de teor 
eminentemente histórico, como áreas da disciplina 
(Giordano, 2010). 
 Tentando amenizar as reações, historiadores têm 
defendido que a regulamentação pretendida não afetaria os 
profissionais já atuantes como historiadores, mas apenas 
aqueles que ainda pretendem vir a atuar na área. Outro 
argumento usado foi que seria melhor aprovar o projeto 
como está, para não perder o trabalho já investido, e mudar 
a lei depois. No Senado Federal tramita um substitutivo, que 
abranda consideravelmente as pretensões dos historiadores, 
tomando os legisladores especial cuidado em eliminar 
possibilidade de criar algum tipo de monopólio.19 O 
protocolo de tramitação do projeto no Senado em junho de 
2016 indicou que ele está há 11 meses “pronto para 
deliberação do plenário”.20 Com isso, o futuro das 
pretensões dos historiadores e do fazer historiográfico ainda 
está imprevisível. 
 
Diploma de jornalismo 
 
 A profissão de jornalista foi regulamentada no Brasil 
pelo Decreto-Lei 972, de 17 de outubro de 1969.21 O país 
estava numa das fases mais duras da ditadura militar que 
durou de 1964 a 1985, e a ideologia da segurança nacional 

                                                 

19Um quadro comparativo entre o texto inicial e o substitutivo encontra-
se em: 
<http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getTexto.asp?t=
171548&c=RTF&tp=1> (6 jun. 2016). 

20Cf. <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-
/materia/119924?o=t> (6 jun. 2016). 

21Cf. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0972.htm> 
(6 out. 2013). Para um histórico da profissão, cf. Bernardo e Leão (2013). 

http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getTexto.asp?t=171548&c=RTF&tp=1
http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getTexto.asp?t=171548&c=RTF&tp=1
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/119924?o=t
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/119924?o=t
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0972.htm
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estava em plena vigência. Sintomas disso podem ser vistos 
no tipo de detalhamento e nas restrições que o decreto 
contém, mas ficam evidentes também em dois aspectos 
formais: Primeiro, trata-se de um decreto-lei, um tipo de 
legislação emanada do poder executivo que entrava em vigor 
imediatamente e se tornava parte do ordenamento normal 
sempre que o parlamento não o revogasse em um prazo 
determinado, geralmente de 30 dias. Segundo, o decreto foi 
assinado pelos três chefes das forças armadas, “os ministros 
da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica 
Militar”, reivindicando legitimidade nos Atos Institucionais 
5 e 16, que era a legislação de exceção da ditadura. O mais 
controverso ato institucional foi o de número 5, pois 
suspendeu praticamente o restante das garantias individuais 
preservadas no início da ditadura, inclusive o direito a habeas 
corpus. Parece ironia que a regulamentação da profissão de 
jornalista, hoje defendida pelos profissionais, seja baseada 
em prerrogativas desta lei ditatorial e assinada pelos chefes 
militares de uma ditadura. 
 No decreto está previsto que o exercício da profissão 
de jornalista exige diploma universitário na área. Por outro 
lado, assim como na legalização da profissão de sociólogo, 
não está prevista a criação de conselhos regionais e federal, 
ficando explicitamente o controle da profissão ao encargo 
do Ministério do Trabalho. 
 Ainda durante a ditadura militar foram revogados 
alguns dispositivos do decreto, mas permaneceu a exigência 
de “diploma de curso superior de jornalismo” (Art. 4º). No 
cotidiano, no entanto, essa exigência não foi observada com 
muito rigor: havia já na legislação original diversas exceções, 
e a própria profissão foi mudando na medida em que todo o 
setor de comunicação se complexificou (cf. Bergamo, 2011). 
Talvez também não havia força política dos interessados em 
impor a restrição. Durante a última década e meia, no 
entanto, têm havido diversas iniciativas para impor a 
restrição pela via judicial. Um argumento recorrente é que a 
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Constituição Federal de 1988 teria assegurado o “livre 
exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas 
as qualificações profissionais que a lei estabelecer” (Art. 5º, inciso 
13º – grifo ES). 
 Defensores da restrição argumentam que o decreto-
lei 972 explicita a exigência de formação em jornalismo; 
defensores da liberalização argumentam que aquela exigência 
seria ilegítima, porquanto emanada de uma ditadura e não 
reafirmada explicitamente depois da democratização. Foi 
esse último argumento que prevaleceu na decisão judicial de 
última instância. Segundo Nascimento (2011), na decisão 
que declarou inconstitucional o antigo decreto, “a ideia de 
uma base cognitiva específica, uma expertise e um 
comportamento moral na sua aplicação no mercado de 
trabalho é dissolvida pelo argumento da liberdade de 
exercício profissional e liberdade de expressão”. E segue o 
autor: “A obrigatoriedade de diploma incentivaria o 
corporativismo no mundo do trabalho e prejudicaria a livre 
circulação da informação no país”. Embora a constituição 
atual limite a liberdade do exercício de trabalhos, ofícios ou 
profissões pela exigência do atendimento das qualificações 
profissionais que a lei estabelecer, o direito difuso das 
liberdades de expressão e de exercício profissional foi 
sobreposto a uma lei que explicitava a exigência aqui 
prevista. 
 As disputas pela demarcação de fronteiras 
profissionais sempre envolvem aspectos legais, cognitivos e 
políticos, e assim também no caso da exigência ou não de 
diploma específico para jornalistas teve na decisão final do 
Supremo Tribunal Federal uma fundamentação política para 
desqualificar uma exigência expressa da lei: a interpretação 
de que a restrição legal teria sido imposta pelo regime militar 
para “afastar dos meios de comunicação intelectuais, 
políticos e artistas que se opunham o regime militar” (STF, 
2009, fl. 784). 
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Sociologia como profissão pública 
A Sociologia é vista sobretudo como uma área do 
conhecimento, embora no Brasil seja também uma profissão 
regulamentada desde 1980 – porém sem previsão de 
competências exclusivas.22 Nesse sentido, é coerente que os 
debates não se travam tanto em torno da atividade dos 
sociólogos, mas em torno da Sociologia. Assim foi longamente 
debatida a reintrodução do ensino de Sociologia no nível 
médio; essa disciplina fazia parte da grade curricular em 
muitas escolas, mas foi banida, junto com a Filosofia, pela 
ditadura militar, que tornou obrigatórias disciplinas como 
educação moral e cívica e o estudo de problemas brasileiros, 
ambos com orientação claramente funcionalista. Com a 
redemocratização do país e sob o argumento da necessidade 
de uma formação mais humanista, várias iniciativas 
legislativas visavam à volta das duas disciplinas, sendo uma 
delas vetada em 2001 pelo sociólogo presidente Fernando 
Henrique Cardoso, alegando que seu conteúdo já estaria 
diluído entre as demais disciplinas. Uma alteração na Lei 
9.364, conhecida como Lei de Diretrizes de Base da 
Educação, feita em 2008,23 reintroduziu as duas disciplinas, 
ainda que até hoje persistam divergências sobre a exigência 
ou não de diploma específico para ministrá-las. 
 Recentemente ressurgiram movimentos pela retirada 
das duas disciplinas na grade curricular sob o argumento de 
que seriam “doutrinadoras”. Capitaneados por uma 
organização denominada “Escola sem partido”,24 que 
fornece amplo apoio e disponibiliza inclusive “modelos” de 
projetos de lei, políticos em diversos parlamentos locais, 

                                                 

22Cf. <www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/l6888.htm> (6 
out. 2013). 

23Cf. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/l9394.htm> (6 out. 
2013). 

24Cf. <www.escolasempartido.org> (6 jun. 2016). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/l6888.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/l9394.htm
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regionais e nacional tentam aprovar uma legislação que 
impede professores de expressarem opiniões políticas. 
Busca-se uma escola “neutra” e a preservação da socialização 
familiar. Ela também incentiva a responsabilização judicial 
anônima de professores pelos pais. Durante o governo 
interino de Michel Temer, esta corrente conseguiu interferir 
no processo legislativo da Base Nacional Curricular Comum. 
 Outro exemplo é o debate que se desenvolveu há 
alguns anos em torno do lugar da sociologia enquanto 
atividade pública (Clawson et al., 2007; Jeffries, 2009). Seu 
ponto de partida foi a proposta feita pelo então presidente 
da Associação Americana de Sociologia, Michael Burawoy 
(2007), de uma divisão interna de trabalho na disciplina, 
onde haveria uma sociologia profissional, basicamente 
acadêmica; uma sociologia crítica, que confrontaria os 
problemas culturais e institucionais urgentes de nosso 
tempo; outra sociologia voltada para as políticas públicas, 
que buscaria soluções demandadas por uma clientela externa 
ao mundo acadêmico para problemas específicos; e uma 
sociologia pública que igualmente transcende os muros da 
universidade e se colocaria a serviço da sociedade civil, 
representando os interesses da humanidade e afastando o 
despotismo do estado e a tirania do mercado. Essas quatro 
maneiras de fazer Sociologia seriam, para aquele autor, 
atividades complementares e não concorrentes. Sua ênfase 
na sociologia pública revela uma clara intenção de defender 
a relevância pública deste campo acadêmico-profissional e 
recuperar para ela uma face mais engajada em processo de 
transformação social. 
 Fazendo eco a esse debate, Schwarzman (2009) vê as 
organizações não governamentais, a administração pública e 
a carreira acadêmica como os três campos principais para a 
atuação dos sociólogos. Mas ele vê como risco que em cada 
um desses campos a seu modo a agenda seja dada pelas 
respectivas inserções institucionais, tornando difícil aquela 
independência que Burawoy propugna, em especial para a 
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sociologia pública. Estar atendo e sintonizado com as 
diferentes agendas públicas e ao mesmo tempo manter 
independência e relevância para sua atividade ficam, para 
Schwarzman, sobretudo como desafios para o profissional 
da sociologia. 
 Em suma, a partir da discussão sobre a questão da 
legitimidade de prerrogativas exclusivas concedidas a grupos 
profissionais e da reconstrução das linhas de argumentação 
usadas por corporações e grupos profissionais diversos na 
defesa do que julgam ser suas prerrogativas é possível 
constatar que as disputas pela demarcação de fronteiras 
disciplinares e profissionais seguem muito acirradas. Ainda 
que se tenham formado campos propícios à cooperação 
multiprofissional em diversas áreas, a estratégia de 
legitimação preferida não tem sido a da negociação em torno 
de complementariedades, mas sim o recurso ao amparo em 
discursos verticais, sancionados por instituições estatais. A 
Lei do Ato Médico é exemplar para essa fuga de qualquer 
cooperação com outros profissionais em condições de 
igualdade em direção ao abrigo da autoridade de diplomas 
legais. Enquanto na área do conhecimento tem crescido a 
complementariedade das disciplinas, no campo profissional 
o temor da exposição a uma comparação competitiva com 
outros especialistas faz ressurgirem com ímpeto velhas 
concepções funcionalistas de divisões técnicas naturais do 
trabalho, inerentes aos objetos. Busca-se assim esconder a 
provisoriedade da construção social de disciplinas, 
profissões, saberes, bem como a artificialidade das fronteiras 
entre eles. Talvez esse temor espelhe uma crescente 
fragilidade das bases técnicas e vocacionais sobre as quais 
algumas profissões clássicas buscaram historicamente apoiar 
sua legitimação pública. Ao descobrir que a legitimidade de 
suas reivindicações a rigor não se infere imediatamente da 
profissão ou do objeto de seu trabalho, mas depende de um 
público que lhes empreste confiança, as corporações e os 
grupos profissionais não estão escolhendo o caminho desta 
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confiança no incremento da qualidade de seus serviços e na 
dedicação ao seu público alvo, mas recorrem 
sistematicamente às antigas práticas de levantar grandes 
taludes para conter poder, autoridade e capacidade de ditar 
significados como reserva exclusiva do campo profissional 
específico. 
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Thaís Cristina Alves Costa2 

 
I 

 
Responsável por uma das mais bem elaboradas 

pesquisas sobre ação afirmativa no mundo, o economista 
norte-americano Thomas Sowell questiona a validade e 
aplicabilidade de políticas públicas de natureza 
compensatória. Através de suas obras Conflito de visões e 
Affirmative Action around the world buscaremos analisar a 
concepção liberal de igualdade em Sowell e a partir disso 
determinar em que medida as ações afirmativas podem ou 
não ser justificadas a partir de seus argumentos. Para tanto, 
no primeiro momento, apresentaremos a teoria de Sowell a 
partir de sua distinção entre o que chama de visão restrita e 
visão irrestrita. Juntas, elas fundamentarão os conflitos de 
visões. No segundo momento seguiremos apresentando a 
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conexão deficitária entre teoria e prática para o problema das 
ações afirmativas nos Estados Unidos, demonstrando como, 
para Sowell, as mesmas fracassaram em seus objetivos 
pretendidos. E, por fim, no último momento, tentaremos ser 
propositivos sobre o que fazer diante deste cenário de 
inconsistência teórico-prática, ou seja, oferecemos uma 
alternativa para lidar com os problemas de desigualdade 
social e racial da sociedade, a partir da teoria de Sowell. 

 
II 

 
Na obra Um conflito de visões, Thomas Sowell propõe 

a análise liberal e econômica de dois tipos distintos de 
modelos políticos, a saber: i. visão irrestrita e ii. visão restrita, 
que indicarão sob qual pressuposto teórico o indivíduo 
baliza seus juízos que conduzirão a uma determinada posição 
política. Por um lado, temos a visão irrestrita (i.) que visa a 
maior intervenção do Estado que, por meio de ações diretas 
aos indivíduos, busca solucionar os problemas sociais e 
políticos, causando consequentemente, um sobrepeso das 
instituições públicas na medida em que o Estado torna-se 
responsável por solucionar todas as mazelas sociais, 
afastando o compromisso da própria pessoa com seu 
progresso de vida. Nesse sentido, os problemas sociais 
deixam de ser dos indivíduos para tornarem-se, 
exclusivamente, culpa das instituições públicas que, por sua 
vez, se incumbe de adotar medidas neutralizadoras de 
desigualdades. Segundo Sowell, “dentro da visão irrestrita, 
temos a convicção de que as políticas sociais (...) são a 
solução”3. A nota característica dessa teoria 
consequencialista é a crença na “igualdade de resultados”, no 
qual é almejado que todos cheguem aos mesmos fins. Em 
outras palavras, a visão irrestrita defende que os problemas 

                                                 

3 SOWELL, 2011, p. 46. 
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sociais podem ser solucionados, exclusivamente, por meio 
de teorias ideais. Todavia, a visão irrestrita possui inúmeras 
insuficiências quanto à sua aplicação que a tornam 
extremamente frágil. Mormente, por não considerar os 
limites da ação humana dentro dos processos sociais, como, 
por exemplo, as influências e limites da ação humana na 
educação e na economia, a visão irrestrita ignora as 
limitações humanas e vê a ideia de justiça como um resultado 
que sugere uma utopia4. 

Por outro lado, a visão restrita (ii.), defende que a 
sociedade é dotada de diversos defeitos endógenos e que as 
soluções definitivas não estão ao alcance do homem. Nesse 
sentido, as políticas públicas não só não surtem os efeitos 
esperados, mas criam novos problemas que até então não 
existiam, ou seja, os efeitos da tentativa estatal de sanar um 
determinado problema acabam sendo contraproducentes. 
Isso decorre do fato da ação estatal, tal como a humana, ser 
restrita, dessa forma, o governo não consegue prever com 
exatidão o resultado de suas políticas, haja vista que não há 
como premeditar a ação humana, muito menos controlar 
tudo o que acontece na sociedade. Sowell entende que o 
Estado pode até fomentar alguns comportamentos humanos 
que podem ser considerados desejáveis e desestimular os 
indesejáveis, mas não há como, de fato, garanti-los ou evitá-
los, pois, para a visão restrita, não há soluções certas e exatas, 
reconhecendo que o indivíduo não possui o conhecimento 
requerido para praticar qualquer ato governamental 
centralmente planejado. Sowell é adepto dessa visão realista 
e descrente do homem, segundo o qual os males do homem 
são resultado de suas próprias escolhas restritas e disponíveis 
em função das limitações morais e intelectuais do individuo. 
Segundo ele:  

                                                 

4 Para Sowell, dentre os exímios representantes da visão irrestrita, vale 
destacar Ronald Dworkin, William Godwin, Voltaire e Rousseau. 
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Para melhorar esses males e promover o progresso, 
os indivíduos confiam em características sistêmicas 
de certos processos sociais, tais como tradições 
morais, mercado ou famílias. Consideram esses 
processos mais como evoluídos do que concebidos 
– e confiam mais nesses padrões gerais de interação 
humana do que em políticas específicas concebidas 
para produzir diretamente certos resultados para 
determinados indivíduos ou grupos5. 

 
Na visão restrita, há o predomínio da ideia de que o 

homem é restrito em relação ao que ele pode ser 
biologicamente, dessa forma, é um animal falível. Nesse 
sentido, as mudanças sociais devem ocorrer partindo de 
evoluções contínuas e da avaliação dos resultados destas 
mudanças. Por conseguinte, a ideia de justiça surge na visão 
restrita como a garantia de um processo e não como 
meramente um resultado6. 

Sowell possui uma visão totalmente restrita da ideia 
de igualdade, que deve assegurar, exclusivamente, o 
tratamento igual entre os indivíduos enquanto um processo 
(process regarding equality) e não a partir de seus resultados. Essa 
igualdade não considera se “uma dada situação pode levar a 
resultados que são mais favoráveis para um grupo do que 
para os outros”7, pois a igualdade encontra-se na garantia do 
acesso, e não se ao final do processo todos encontram-se em 
situações iguais. É por isso que, para a visão restrita, a 
igualdade não pode ser vista como garantia de resultados 
iguais que inevitavelmente irá impor tratamentos 
diferenciados, pois, os resultados dependem de outros 

                                                 

5 SOWELL, 2011, p. 46. 

6 Segundo Sowell, Adam Smith, Hobbes, Burke, Friedman e Hayek são 
exemplos de pensadores da visão restrita. 

7 HAYEK, 1973, p. 141. 
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fatores alheios ao processo, tais como competência moral e 
intelectual. Ademais, como já foi dito, tentar eliminar 
desigualdades utilizando manipulação artificial de processos 
acaba engendrando outras desigualdades, numa espécie de 
“paradoxo da igualdade”, na qual a tentativa de solucionar 
um problema oriundo das desigualdades acaba se 
sobrepondo ao propósito global e acaba por gerar outras 
desigualdades8.  

 Podemos perceber que a diferença entre as 
duas correntes de pensamento, que distanciarão a maneira 
de lidar com os problemas políticos não consiste na 
igualdade de per si, mas naquilo que deve ser igualado. Por um 
lado, temos a tentativa de igualar os resultados e, para isso, 
lançamos mão do poder e intervenção do Estado, não 
medindo esforços para alcançar tais resultados. Em outras 
palavras, a igualdade das condições materiais de vida que são 
almejadas sob a influência ou poder daqueles que possuem 
condições intelectuais necessárias para fazer com que o bem-
estar de outros se torne sua preocupação específica. Por 
outro, temos a equalização do processo e a igualdade de 
oportunidades enquanto uma necessidade perante a lei, 
dessa forma, tratando “todos da mesma forma – julgá-los 
por meio dos mesmos critérios”9. Esta é a exigência de uma 
igualdade no julgamento individual, sob a influência das 
tradições e dos valores provenientes da experiência de 
muitos, amplamente compartilhada, mais do que da 
articulação especial de poucos. 

                                                 

8 Friedman, apenas para citar, é um pensador que defende essa ideia, ele 
afirma que: “Uma sociedade que coloca a igualdade – no sentido de 
resultado – diante da liberdade não terá nem igualdade nem liberdade. O 
uso da força para alcançar a igualdade destruirá a liberdade, e a força, 
introduzida para gerar bons propósitos, acabará nas mãos de pessoas que 
a usam para promover seus próprios interesses”. (FRIEDMAN; 
FRIEDMAN, 1980, p. 148). 

9 SOWELL, 2011, p. 145. 
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 Dentre os principais problemas identificados 
na visão irrestrita podemos encontrar as políticas públicas, 
principalmente as ações afirmativas. A interpretação de 
Sowell é de que ao tentar privilegiar determinados grupos 
com medidas compensatórias, seja individual ou 
coletivamente, além de não surtir o efeito desejado, abre 
brechas para que outras políticas compensatórias cada vez 
mais limitadoras se estabeleçam, essas decisões “cujas 
ramificações vão além das intenções ou do controle daqueles 
que iniciam um processo desse tipo”10. Para o economista, o 
problema desse tipo de visão é o fato de considerarem que a 
causa-efeito de alguns terem pouco é “porque outros têm 
muito”11. A partir desse raciocínio, a culpa do pobre ser 
pobre é exclusivamente do rico. Sowell reconhece que não 
se trata de aceitar a desigualdade, pois muitos liberais não só 
repudiavam as desigualdades como propõem alguns projetos 
de ajuda aos pobres12. A questão é que, de acordo com a 
visão restrita, o livre mercado acarreta em mais benefícios 
que malefícios, haja vista que, quando a liberdade de 
mercado funciona, todos os sujeitos passam a ter condições 
de ascensão nos mais diversos níveis de vida. Por isso, o livre 
mercado se revela mais interessante para aqueles que têm a 
chance de crescimento econômico do que para aquele que já 
são ricos. 

O problema das visões irrestritas é o fato de 
considerarem a redistribuição de renda não como questão de 
humanidade, mas como questão de justiça. Assim, nessa 
visão, tanto a distribuição de renda como a mobilidade social 
são tidas como questões de justiça concebida em resultados 

                                                 

10 Idem, Ibidem. 

11 Ibid., p. 148. 

12 É o caso de Adam Smith na obra An Inquiry into the Nature and causes of 
the wealth of nations e Friedman na obra Capitalism and Freedom, capítulo 
XII. 
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estatísticos. Nesse sentido, Sowell argumenta que a tentativa 
irrestrita de igualar os resultados econômicos dos indivíduos 
é impossível de ser prevista. Em termos de justiça social, 
dever-se-ia deixar de lado os termos de objetivos a serem 
alcançados em troca de termos como incentivos criados 
pelos processos que são modificados. Nesse sentido, “cada 
ação deveria ser julgada como um meio de produzir efeitos 
conhecidos”13, ou seja, é nas formas como os benefícios são 
livremente repartidos pelo mercado que encontra-se a 
liberdade e a prosperidade. Sowell parte desse embasamento 
teórico para realizar um minucioso estudo dos efeitos das 
ações afirmativas no mundo. Através dos problemas 
encontrados na aplicabilidade desse modelo irrestrito de 
política pública, Sowell consegue demonstrar claramente a 
inviabilidade das ações afirmativas. 

 
III 

 
Segundo Sowell, o sistema econômico do laissez-faire 

é mais eficiente contra a discriminação do que as políticas 
públicas dos modelos igualitários. Ao tratar especificamente 
das ações afirmativas, Sowell defende que o Estado deveria 
permitir que os grupos sociais se arranjassem livremente, 
devendo intervir somente para evitar a adoção de políticas 
de conteúdo racistas. Sua crítica abarca três premissas 
essenciais, a saber: i. A discriminação sempre esteve presente 
na sociedade norte-americana, o que não impediu que as 
minorias alcançassem um grande crescimento econômico 
nos últimos tempos; ii. Em uma economia liberal, o preço a 
ser pago numa situação de discriminação é maior para quem 
discrimina do que para quem é discriminado, haja vista que 
a perda econômica em um livre mercado será maior para 
quem oprime. E, por fim, iii. as políticas de ação afirmativa 

                                                 

13 HAYEK, 1973, p. 39. 
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prejudicam exatamente aquele grupo que ela deveria 
beneficiar14, além de prejudicar a sociedade como um todo, 
pois verificou-se o aumento da violência15, dentre outras 
mazelas, nos países em  que as ações afirmativas foram 
implementadas. 

Na obra Affirmative Action Around The World, Sowell 
analisa a aplicação dessas políticas governamentais e suas 
consequências empíricas em países como Estados Unidos, 
Índia, Paquistão, Nigéria e Sri Lanka, concluindo que em 
nenhum desses países o programa obteve sucesso. Pelo 
contrário, esse tipo de política trouxe efeitos negativos para 
as próprias minorias a que se pretendia beneficiar16. O maior 
problema é que tanto os incentivos quanto as consequências 
tendem a ser ignoradas nas discussões políticas, as quais se 
preocupam em justificar políticas preferenciais e enaltecer 
seus benefícios, ignorando totalmente os resultados práticos 
delas. E, assim, novas políticas públicas são criadas sem que 
sejam observadas as suas consequências em outros países. 
Segundo Sowell, o primeiro país a aplicar as ações 
afirmativas foi a Índia17, país que continua tanto aplicando 
quanto ampliando tal política. Contudo, mesmo 
observando-se as dificuldades de sua aplicação, bem como 
os problemas sociais engendrados por ela, os Estados 

                                                 

14 SOWELL, 1981, p. 18. 

15 Um dos exemplos citados por Sowell é o conflito ocorrido na Índia 
quando 42 pessoas foram mortas numa tensão motivada por uma 
diferença de 6 pontos oriundos de sistema de cotas numa Universidade 
local de Medicina no estado de Gujarat, revelando uma crescente 
violência entre grupos da Índia. Para saber mais, confira: Barbara R. 
Joshi, ‘‘Whose Law, Whose Order: ‘Untouchables’ Social Violence and 
the State in India,’’ Asian Survey, July, 1982. 

16 Cf. SOWELL, 2004, p. 146. 

17 Na Índia há constitucionalmente dois tipos de políticas preferenciais: 
uma para minorias nacionais consideradas menos favorecidas e outra 
para vários grupos locais em seus respectivos estados. 
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Unidos, assim como o Brasil, Malásia, Nigéria, África do Sul, 
entre outros optaram por adotar e manter tal política 
aplicada à realidade de cada país, o que inevitavelmente 
acabou por produzir os mesmos erros observados na Índia, 
como por exemplo, o acirramento das tensões raciais. Para 
Sowell, essa não observação faz com que as ações afirmativas 
já iniciem fracassadas nesses lugares. 

Dentre os lugares observados, Sowell se deterá, 
principalmente, na análise das ações afirmativas nos Estados 
Unidos, por apresentar uma série de conclusões falsas em 
relação aos negros no país. Para o economista, os defensores 
das ações afirmativas tentam descrever os negros como 
socialmente inferiores devido aos problemas de escravidão 
no passado e da presente discriminação, deduzindo que se 
os negros progrediram economicamente, foi devido às 
políticas compensatórias. Isso é um “erro crasso” de 
avaliação, haja vista que os negros não só evoluíram muito 
economicamente após o término da escravidão, como 
vinham evoluindo antes de qualquer política compensatória. 
Para demonstrar essa situação, Sowell afirma que a classe 
média norte-americana progrediu, todavia esse progresso 
não foi devido ao uso das ações afirmativas, pois ela já estava 
crescendo antes disso. Não obstante, os altos cargos no 
mercado de trabalho alcançado pelos negros foi maior nos 5 
anos anteriores as leis de ações afirmativas que nos 5 anos 
posteriores à aplicação dessa lei18. Igualmente, os negros que 
cursavam a universidade dobrou nas duas décadas que 
precederam a revolução dos direitos civis ocorrida nos anos 
60, o que consequentemente refletiu no crescimento 
ocupacional dos negros, enquanto nos anos posteriores da 
aprovação de lei dos direitos civis esse crescimento diminuiu. 
Percebe-se, assim, que a ascensão do negro foi menor após 
a adoção das ações afirmativas, bem como ela beneficiou, 

                                                 

18 Cf. MOYNIHAN, 1965, p. 752. 
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principalmente, os mais afortunados dentro do grupo étnico. 
Tal situação também aconteceu em outros países como Índia 
e Malásia19.  

Outro dado relevante é que entre o período de 1967 
e 1992, época de diversas medidas de ações afirmativas nos 
Estados Unidos, os 20% dos negros mais ricos dos Estados 
Unidos tiveram suas receitas acrescidas quase na mesma 
proporção em que os 20% dos negros mais pobres tiveram 
a sua renda reduzida20. Em outras palavras, enquanto na era 
da ação afirmativa os negros mais pobres, aqueles que 
teoricamente deveriam ser os beneficiados pelas ações 
afirmativas, ficaram ainda mais pobres, a população negra 
mais rica tornou-se ainda mais rica, inclusive, alguns se 
tornaram bilionários. Esse resultado parece ser 
contraditório, pois o objetivo desse tipo de política não é 
esse. 

Para Sowell, é inquestionável que alguns negros 
tenham ascendido socialmente, mas não se sabe se de fato 
isso foi consequência das ações afirmativas ou de outros 
fatores externos, pois para ele, fazer essa simples 
comparação entre antes e depois não é o suficiente para 
mensurar com exatidão o aproveitamento do negro que 
usufrui da ação afirmativa. Isso “would be assuming that 
nothing else had changed, when in fact the very dynamics of 
establishing affirmative action programs often reflect 
changes that were already under way before group 

                                                 

19 Segundo Sowell: “The percentage of black families with incomes 
below the official poverty line fell from 87 percent in 1940 to 47 percent 
by 1960 - all of this before the civil rights legislation of that decade, much 
less the affirmative action policies of the 1970s. Between 1960 and 1970, 
the poverty rate among black families dropped an additional 17 
percentage points and, after the decade of the 1970s in which affirmative 
action was established, the poverty rate among blacks fell one additional 
percentage point”.(SOWELL, 2004, p. 21). 

20 BOWEN;BOK.1998, p. 45. 
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preferences began”21. Em outras palavras, o grupo que 
reivindicou as ações afirmativas, provavelmente, já estava em 
processo de instrução. Nesse sentido, em termos de 
progresso econômico e social, não só é difícil mensurar o 
que é mérito da política pública e o que é esforço individual, 
como acabamos enfraquecendo esse segundo em detrimento 
do primeiro. Além disso, segundo Sowell, não se pode supor 
simplesmente que se os negros não tivessem sofrido 
discriminação racial teriam atingido rendas parecidas com as 
dos brancos, quando os próprios brancos possuem 
diferentes rendas. 

Quando as ações afirmativas foram criadas e 
aplicadas nos Estados Unidos, o professor Clyde Summers, 
da Yale Law School, a designou como uma solução irreal 
para um problema real. Segundo ele:  

 
Anyone who is at all aware of our historic brutal 
discrimination against minority groups, and is 
sensitive to our continued pattern of deprivation, 
wants to believe in measures which promise to open 
doors of opportunity and provide some recompense 
for past injustices. To raise questions about this 
program in which so many so deeply believe almost 
inevitably leads to misunderstanding, no matter how 
one tries to make himself understood. More 
troublesome, what one writes may be seized upon 
and used by those who seek excuses for doing 
nothing and thus preserving the present pattern of 
deprivation.22 

 
 Summers considerou problemática a adoção 

desse tipo de política verticalmente, ou seja, da universidade 
para resolver um problema social estrutural. Para ele, tal 

                                                 

21 SOWELL, 2004, p. 19. 

22 SUMMERS, 1970, p. 380. 
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adoção criava um mismatching, uma espécie de 
“descasamento” entre a condição real do estudante e o 
tamanho da exigência da universidade na qual ele estava 
ingressando. Segundo Summers, um estudante cotista que 
fosse aprovado com 100 ou 150 pontos a menos que um 
estudante regular, provavelmente terá poucas chances de se 
formar. O que acontece é apenas a transposição de vagas, 
em que o estudante, ao invés de ser admitido em uma 
universidade de exigência um pouco mais baixa na qual ele 
teria condições de ser muito bom, é admitido em uma 
universidade de alto padrão, na qual ele não consegue 
acompanhar o rendimento da turma. De acordo com 
Summers:  

 
If Harvard or Yale, for example, admit minority 
students with test score 100 to 150 points below that 
normally required for a nonminority student to get 
admitted, the total number of minority students able 
to get a legal education is not increased thereby. The 
minority students given such preference would meet 
the normal admissions standards at Illinois, Rutgers 
or Texas. Similarly, minority students given 
preference at Pennsylvania would meet normal 
standards at Pittsburgh; those given preference at 
Duke would meet normal standards at North 
Carolina, and those given preference at Vanderbilt 
would meet normal standards at Kentucky, 
Mississippi and West Virginia. Thus, each law 
school, by its preferential admission, simply takes 
minority students away from other schools whose 
admissions standards are further down the scale(…) 
In sum, the policy of preferential admission has a 
pervasive shifting effect, causing large numbers of 
minority students to attend law schools whose 
normal admission standards they do not meet, 
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instead of attending other law schools whose normal 
standard they do meet23. 

 
Sowell demonstra esse “descasamento” ao analisar 

empiricamente como os negros se prejudicavam com a 
política de cotas raciais criadas pela disputada escola de 
engenharia do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, 
uma das mais prestigiosas instituições acadêmicas dos 
Estados Unidos. Segundo ele, os negros recrutados pelo 
MIT estavam entre os 5% melhores negros do país em 
matemática, mas mesmo assim ao entrarem na Universidade, 
necessitavam fazer cursos extras por alguns anos. Isso 
acontece porque os brancos do MIT estão no topo em 
matemática24, enquanto os negros cotistas, mesmo sendo 
muito bons, estavam abaixo do nível de excelência da 
universidade. No entender de Sowell, o rendimento deles 
poderia ser bem mais interessante caso estudassem em 
outras instituições respeitáveis, onde estariam na lista dos 
melhores da Universidade em sua totalidade e sem 
necessidade de cursos especiais25. Assim, muitos negros 
acabam por estar em posição acima de seu potencial 
acadêmico, afinal, dificilmente conseguiríamos resolver 12 
anos de estudos precários através de um modelo que chega 
“tarde”. 

Situação parecida aconteceu na University of 
California, em Berkeley, quando um estudo de 1988 revelou 
que a média das notas no SAT dos alunos cotistas havia sido 
de 952, o que é acima da média nacional de 900, todavia 

                                                 

23 Ibid., p. 384 

24 Segundo Sowell, “At M.I.T., the average black student’s math SAT 
score was in the top 10 percent nationwide - and in the bottom 10 
percent at M.I.T. Nearly one - fourth of these extraordinarily high 
ranking black students failed to graduate from M.I.T”. (SOWELL, 2004, 
p. 147). 

25 Cf. SOWELL, 2004, p. 145. 
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abaixo dos pontos dos estudantes brancos que era de 1.232, 
que, por sua vez, era abaixo dos 1.254 pontos dos estudantes 
asiáticos. É possível verificar que os estudantes negros 
estavam acima da média nacional, ou seja, eles eram 
qualificados, porém, as notas estavam bem abaixo da média 
geral da universidade, isto é, eles estavam “descasados” com 
a universidade. O resultado disso foi que 70% deles não 
conseguiram se graduar em Berkeley26. A questão é que esses 
estudantes seriam os melhores da turma caso estudassem na 
San Jose State University ou mesmo numa universidade 
comunitária. Segundo Sowell, o problema enfrentado pelos 
cotistas ultrapassa a questão da desistência de uma 
universidade específica, pois podem ser gerados traumas e 
revolta para aqueles estudantes que não conseguiram se 
desenvolver naquela instituição. Apesar dos males 
provocados a esse estudante, ser reprovado é ainda o melhor 
para a comunidade estudantil, pois o pior ocorre quando as 
universidades optam por reduzir o nível de exigência de 
notas, numa espécie de nivelamento afirmativo. Essa opção 
gera outro tipo de problema, por exemplo, o 
“disproportionately higher numbers of black law school 
graduates failed the bar exam and disproportionately higher 
numbers of black medical school graduates failed medical 
licensing board exams”27. Há, inclusive, casos como o do 
cotista Patrick Chavis que teve a sua licença de médico 
suspensa devido a “inability to perform some of the most 

                                                 

26 Cf. SOWELL, Affirmative action around the world, capítulo: Affirmative 
Action and the United States. 

Para saber mais, confira: John H. Bunzel, (1988) Affirmative Action 
Admissions: How it “Works’ at Berkeley, p. 124.  Ocorreram , ainda 
segundo estudos do Sowell, fracassos e desistência na University of 
Texas, Georgetown University e San Jose State University. 

27 SOWELL, 2004, p. 150. Para saber mais, confira: THERNSTROM, 
Stephan; THERNSTROM, Abigail. “Reflections on the Shape of the 
River”, UCLA Law Review, Vol. 46, No. 5, Jun/1999, p. 1586. 
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basic duties required of a physician”28, ao deixar seu paciente 
morrer por imperícia.  

Na obra Black Education: Myths and Tragedies, Sowell 
cita o professor de Harvard, Bernard Davis, ao lidar com os 
alunos que se formavam na sua instituição: “It is cruel to 
admit students who have a very low probability of measuring 
up to reasonable standards and that it was even crueler to 
abandon those standards and allow the trusting patients to 
pay for our irresponsibility”29. Diante disso, quem sofre as 
consequências da falta de qualidade dos profissionais são as 
outras pessoas, sejam eles futuros pacientes, alunos ou 
clientes desses cotistas. 

Outra consequência desastrosa foi o surgimento de 
um “novo racismo”, que consiste na hostilidade, muitas 
vezes não declarada, associada a algum tipo de violência 
psicológica. Foi o que as pesquisas apontaram estar 
acontecendo no MIT, onde os negros cotistas relataram que 
“other students there did not regard them as being desirable 
partners on group projects or as people to study with for 
tough exams”30. A mesma rejeição foi observada entre o 
corpo docente cotista e o não cotista da universidade. 
Segundo Sowell, “blacks regarded as ‘quota’ professors have 
complained of being less often invited to collaborate on 
research, which is crucial to their advancement”31. 
Outrossim, o cinismo do corpo docente ao rejeitar os 
professores oriundos de programas de admissão pautado em 
cotas se revela nas votações acerca da continuidade do 
sistema de preferências. De acordo com uma pesquisa de 

                                                 

28 MARQUIS, Julie. “Liposuction Doctor Has License Revoked”.Los 
Angeles Times, August 26, 1998, p. A21. 

29 SHEILS, Merill, apud, SOWELL, 1972, p. 74. 

30 Thomas Sowell, Inside American Education:  the decline, the deception, 
the dogmas, p. 144. 

31 Idem., Ibidem. 
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1996 do Roper Center32, os docentes tendem a rejeitar o 
programa de cotas quando as votações são secretas, ao passo 
que, nas votações públicas a grande maioria se mostra 
favorável. Tal situação revela um contrassenso entre o que 
os docentes pensam acerca das ações afirmativas e o que eles 
deixam transparecer publicamente, revelando o quão 
delicado pode ser a discussão sobre a defesa ou não das 
ações afirmativas. 

Outros argumentos utilizados no contexto norte-
americano que Sowell critica fortemente são as afirmações 
de que as comunidades negras precisam de negros que 
trabalhem nelas ou que crianças negras precisam se 
reconhecer em negros que possuem profissões de prestígio 
para se motivarem33. Porém, isso não funciona para Sowell. 
Primeiramente, porque sempre existiram brancos com 
qualificação trabalhando em comunidades negras sem o 
menor problema, sem sinal de que o paciente recebesse 
tratamento pior por isso. E, em segundo lugar, porque essa 
tendência da criança estudar mais e se identificar quando vê 
um profissional negro é falsa. Como forma de elucidação, 
Sowell cita o caso da Dunbar High School, famosa pelo 
número de alunos negros que consegue formar, mesmo 
sendo ela uma escola historicamente de brancos e com 
professores brancos. Outro exemplo utilizado por Sowell é 
quanto à comunidade nipo-americana que evoluiu depois da 
Segunda Grande Guerra, numa época em que não havia 

                                                 

32 Disponível em: < http://www.ropercenter.uconn.edu/race-relations-
topics-glance/>. 

33 Esse é, por exemplo, um dos argumentos de Ronald Dworkin para a 
defesa das ações afirmativas raciais. Quando o filósofo afirma que se as 
crianças negras visualizarem médicos e advogados negros, elas crescerão 
mais motivadas a também seguirem essas profissões, Dworkin esta 
apelando para o argumento da autoestima e do reconhecimento, como 
se apenas isso bastasse para resolver os problemas sociais dos negros nos 
Estados Unidos. (Cf. DWORKIN, 2005, p. 440). 

http://www.ropercenter.uconn.edu/race-relations-topics-glance/
http://www.ropercenter.uconn.edu/race-relations-topics-glance/
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professores, cientistas, filósofos ou engenheiros de 
ascendência nipônica, visto que seus pais eram em sua 
maioria lavradores34. 

Ademais, para Sowell, a ideia de que toda a sociedade 
ganha com tais medidas compensatórias não é verídica35. 
Pelo contrário, essa diversidade manipulada provocaria 
menos enriquecimento racial. Para Sowell, as decisões em 
prol das ações afirmativas desconsideram as análises legais, 
econômicas, históricas, bem como a compreensão das 
causas e diferenças do rendimento dos pertencentes ao 
grupo minoritário36. Pelo contrário, esse tipo de política 
provocaria o ressentimento de todos. De acordo com o 

                                                 

34 Cf. SOWELL, Affirmative Action Around the World, capítulo 6: Affirmative 
Action in the United States.  

35 Por exemplo, na obra Uma questão de princípios, Dworkin argumenta que 
dado os benefícios produzidos pelas cotas, toda a comunidade estudantil 
sai ganhando (Cf. DWORKIN, 2005, p. 462). Em Levando os direitos a 
sério, Dworkin afirma que “qualquer política de admissão 
necessariamente coloca em desvantagem e é razoável supor que uma 
política que dê preferência aos candidatos oriundos de minorias beneficie 
a comunidade com um todo” (DWORKIN, 2002, p.350). 

36 Segundo Sowell, “To the four Justices dissenting in the Bakke case, 
Allan Bakke would have failed to qualify for admission in a non-
discriminatory world, being outperformed in such a hypothetical world, 
by sufficient numbers of minority applicants whose current failure to 
qualify in this world was due principally to the effects of past 
discrimination. These four Justices (Brennan, White, Marshall, and 
Blackmun) see their task as putting minority applicants in the position 
they would have been in if not for the evil of racial discrimination. 
Behind this staggering notion is the simplifying presupposition that 
discrimination must be the decisive explanation of intergroup 
differences. But however morally important the evil of discrimination 
may be, that is no measure of its causal impact, much less a reason to 
ignore the causal significance of such non-moral variables as age, 
location, and cultural values. Once the causal decisiveness of 
discrimination is treated as a hypothesis rather than an axiom, empirical 
evidence seriously undermines its presumed causal primacy. (SOWELL, 
1981, p. 61). 
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economista, “One of the things that prevents affirmative 
action from being a zero-sum process is that minor transfers 
of benefits can cause major resentments among far more 
people than those who have actually lost anything”37. O 
problema de toda essa situação, segundo Sowell, é que as 
ações afirmativas geram a ilusão de controlar o curso dos 
eventos, porém com contornos e consequências desastrosas. 

 
IV 

 
O ponto central do problema parece ser que o 

Estado não promove melhorias em termos de igualdade 
social ao repassar sua responsabilidade de garantia das 
instituições básicas para políticas paliativas que acabam por 
se tornar extremamente paternalistas. Não há argumento 
plausível que inviabilize indivíduos de exercerem uma 
profissão menos cobiçada socialmente, o que parece 
questionável é que, ao exercerem tal profissão, não tenham 
acesso aos bens sociais primários que permitirão (a ele e aos 
seus) ascender socialmente. Dessa forma, o resultado parece 
óbvio, mas nem sempre observado: a igualdade será 
garantida a todos somente quando o Estado promover a 
igualdade de acesso aos bens diversos como renda, postos 
de trabalho, saúde, educação e, por consequência, de 
autoestima. Com isso, a disputa por posições vantajosas não 
sofre a influência de práticas ou estados de coisas 
indesejáveis, os quais são ocasionados pela má distribuição 
ou má qualidade de vida. Esta é claramente uma defesa de 
um estado que promova as instituições básicas de qualidade 
para todos. Mas o que fazer até que o Estado consiga garantir 
tais instituições de qualidade? 

As pesquisas realizadas por Sowell demonstraram 
que as ações afirmativas geraram muitos malefícios para a 

                                                 

37 SOWELL, 2004, p.18. 



Agemir Bavaresco; Francisco Jozivan Guedes de Lima (Orgs.) 225 
 

 

 

sociedade como um todo, provocando males, 
principalmente, para as minorias a que se pretendia 
beneficiar e gerando benefícios para os mais afortunados 
dentro do grupo preferencial. Essa é a lógica do direito 
substituindo a conquista em detrimento do mérito, cujo 
problema parece ser que os bons não podem renovar as suas 
habilidades, assim como os beneficiados têm sua 
confiabilidade profissional comprometida. Porém, apesar 
dessas insuficiências, enquanto o Estado não é capaz de 
sanar os problemas de ponto de partida, não seria viável a 
utilização de políticas públicas que garantam justiça social 
durante essa transição?  Ao que parece, esse poderia ser um 
preço justo a se pagar quando não encontramos melhores 
alternativas de imediato. Nesse sentido, mesmo que 
utilizemos do recurso das ações afirmativas para resolver 
problemas pontuais de acessibilidade, o papel do Estado 
para a promoção da igualdade de partida não pode ser 
ignorada. 

Por tudo o que vimos, apesar da visão do economista 
não corroborar com a defesa de um modelo de políticas 
paliativas em qualquer nível, as ações afirmativas não podem 
ser desconsideradas em um Estado que não promova 
instituições básicas de qualidade. Ela pode ser utilizada como 
política temporária que permitirá justiça social, enquanto o 
Estado se arranja para garantir aquilo que o individuo 
merece qua indivíduo, e não somente como parte de um 
grupo de minorias, mostramos respeito pelo seu valor 
intrínseco. Por isso, ao extrapolar o plano crítico, se 
defendemos que o Estado deve garantir os bens sociais 
básicos para cada indivíduo, a justiça social que se pretende 
não é uma mera representação de grupos sociais específicos. 
De maneira similar, a garantia de equidade no acesso ao 
ensino superior requer uma igualdade mínima na base, tendo 
os indivíduos acesso aos serviços de um médico, uma escola 
com ensino de qualidade e uma renda capaz de garantir uma 
boa qualidade de vida. Essa é uma proposta de um modelo 
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de estrutura básica estatal capaz de engendrar a equidade 
social para que, dessa forma, a distribuição de vaga no ensino 
superior possa dar-se exclusivamente por meio do mérito 
dos candidatos. Enquanto isso, parece plausível a utilização 
de políticas públicas temporárias que possam garantir justiça 
social e a convivência harmoniosa entre negros e brancos 
que será possível apenas em uma sociedade pluralista que, de 
fato, promova essa convivência. Do contrário, isso também 
será motivo para o acirramento racial.  
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Tatiana Vargas Maia2 

 
 

This short essay3 is part of a larger project tackling 
the problem of citizenship and personhood in Kant’s 
cosmopolitan political philosophy. At this first stage, we will 
focus on the distinction between the kantian development 
of a moral law and the further creation of a Theory of Justice, 
ultimately aiming at the consolidation of the cosmopolitan 
project in Kant as the pinacle of Kant’s practical philosophy.  

The distinction is first introduced in the Metaphysics 
of Morals4, when Kant writes on natural laws and positive 
laws. Kant holds that any positive law has precedence in a 
law of nature, that is, a law recognized by reason alone and 
that does not need an external legislator that establishes the 
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law as such. Rather, the facticity of the natural law is given 
by reason and on the grounds of reason alone, which has a 
binding force of validation to a natural law as such. In this, a 
natural law is a reflection of the procedure of validation 
introduced in the GMS as the Categorical Imperative5. Now, 
insofar the validity of the CI is concerned, we must realize 
that it holds a subjective validity, aimed at the development 
of a moral personality. That is why the categorical imperative 
is able to state the content of an obligation in accordance to 
a certain form, so if we are able to universalize that “one 
should not badmouth fellow classmates at social-networking 
websites” or that “one should not interrupt the professor 
during class”, it holds that this conduct is a moral imperative 
insofar Reason necessitates the universalizing character of the 
claim. Now, two things must be noted: the categorical 
imperative does not hold an ontological stature. This means 
that it is a simple form of law that rules without signifying, 
the representation of the form of law is subjective rather 
than normative6. So in the level of moral laws what we have 
is an internal conceptualization of a form of law in the form 
of a representation that is tested by reason in a universal 
form7.  

So even if natural law in the form of a universal form 
of law is founding positive law, positive law infuses an 
universal form of law with meaning, it gives it a form of law 
a determination in the form of a legislation. But the 

                                                 

5GMS, 4: 421;  MdS, 6: 625; BAYNES, 1991, pp. 26-27; RAWLS,  1989, 
pp. 81-113.  

6 KpV, 109-110. 

7 In Rawls, this is what Habermas (TKH, I) calls the articulation of a 
discursive principle (D) of representation with a principle of 
universalization (U) of reason. The practice of such articulation is an use 
of Communicative Reason. In Kant, this would be called simply “the 
pure-practical use of Reason”, or the primacy of pure-practical reason in 
the connection with speculative reason (KpV, 5:120; 5:121) 
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development of the positive instance in Kant is not simple 
to be described. But in the sphere of duties, which is what 
interests us the most, this will be expressed in the tension 
between duties to oneself, or indirect duties, and duties of 
law, which are direct duties. 

Duties to oneself are internal moral laws, that inform 
the action of the subject that intents to build his personality 
in accordance to pure-practical reason. This exercise of 
dignitas8 is what we've just described as moral worth or 
personality in Kant, in so far we represent a conduct as 
necessary to ourselves in the form of a universal law, this 
reason becomes a duty to ourselves. In the MdS we learn 
that such duty, however, is only indirect, that is it does not 
have a relation to an external legislation that binds the 
subject in the form of a coercion, but is subject to the 
binding force of Reason alone. A duty of virtue is only a 
virtue insofar the consciousness of the subject is concerned; 
a duty of right is a duty because of the force of the external 
legislation that binds the obedience of the subject. A moral 
individual will act in accordance to his moral representation 
of the conduct even without the possibility of the binding 
force, but that doesn't erase the categorical distinction 
between duties of right and duties of virtue, neither does it 
erase the distinction between indirect (internal) duties and 
direct (external) duties9. 

But what if we are faced with a situation where the 
representation of a conduct doesn't agree with the 
imperative of morality, and is at the same time a requirement 
of right? That is, how do we deal with a tension between 
moral conviction and positive prescription? Kant tells us that 

                                                 

8 GMS, 4: 434-5 

9 MdS: 6: 620 
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a conflict between duties and obligations is inconceivable10. 
Now, Kant does not use any word lightly. And denkbar is 
quite a strong term here, what does it mean by that? It means 
that if there is a conflict of obligations, the subject is not in 
conflict insofar he has the internal clarity of what is 
groundingly (that is, according to reason alone) obligatory. 
In that sense, the stronger ground of obligation prevails and 
no conflict is conceived whatsoever – reason cannot be in 
conflict with itself, since Kant has shown so well if we follow 
his safe way into sciences, such problems will be exposed as 
the result of a polluted, anthropological, understanding of 
metaphysics and of reason. 

But, it is clear, we are dealing now with a distinction 
between legality and morality, this distinction will be 
inflationated throughout the metaphysics of morals, and 
many times it will enter direct conflict with the Critical 
project in general. Jean-Christophe Merle11 has pointed, in 
my view in a definitive form, which the notion of direct duty 
in the metaphysics of morals is wholly incompatible with the 
system of moral justification provided in the GMS. There are 
two ways of making sense of this tension, however. In one 
hand, we can drop the assumptions of direct duties at the 
MdS and hold that the distinction between legality and 
morality is not radical, or we can keep on with the Doctrine 
of Rights and understand what Kant means by this radical 
distinction. 

It is our understanding that the distinction between 
moral and norms in Kant is best understood in the terms 
described by Max Weber12 in his sociology of right. Weber 
shows how the system of rights is a process of legislative 

                                                 

10 “eine Collision von Pflichten und Verbindlichkeiten gar nicht denkbar”, KpV, 
A: 283. 

11 MERLE, 2000. 

12 WEBER, 1994. 



Agemir Bavaresco; Francisco Jozivan Guedes de Lima (Orgs.) 233 
 

 

 

legitimation of a determined practice, hence, for example, 
the state monopoly of violence and taxation. Regardless of 
individual conceptions about these practices, the legislative 
process takes the place of the subject and replaces with the 
sovereignty of the State. Even, for example, if we can 
universalize a claim towards violence, we cannot act use 
violence towards others except in the form given by an 
external legislator (i.e.: legitimate defense).  Kant himself 
writes13 that only a legislator has the power to suspend the 
binding force of law, even though our obligation to 
ourselves, as individuals, tells us otherwise. We cannot take 
the place of the legislator and assume that the positive law 
does not hold because practical-reason has established so. 

This is because the State takes the place of the 
individual in the public use of reason. Again, when we talked 
about the CI-procedure, we talked about it in terms of a 
internal – private – use of reason, when we talk about rights 
we are talking about a public dimension of the use of reason, 
where the content is binded not by our private assertions 
about right, but the binding force of the legislation.  

Is that to say that the legislative process in Kant is 
static?  

No. 
The legislative process in Kant has a form of ideal 

constitution, and he does shape the form of an ideal state in 
a very similar way to the ideal person. The representation of 
every positive duty can also follow the universal form of a 
law. But Kant knows these process are historical and 
individuals cannot take their own reasons as reasons for all. 
The fact is everyone has perfectly good reasons not to follow 
normative claims, but from that it doesn't follow that one 
can take the place of the procedure. 
 

                                                 

13 8:298 
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A principle to morality 
 
A categorical imperative is a procedure through 

which a subject abstracts all material or empirical 
perceptions and takes a universal perspective that allows one 
to maximize the value of one's actions beyond circumstantial 
conditions. We have established from the start that the 
categorical imperative is a procedure, but perhaps we should 
clarify that more before going further: the general form of a 
categorical imperative is “act only in accordance with that 
maxim through which you can at the same time will that it 
become an universal law”14.  This means that the categorical 
imperative works as a principle of orientation of a 
determined moral conduct. As such, it does not provide us 
with any content or prescription as to how to act. The 
Categorical Imperative does not give you an action; it rather 
provides the foundation in which your moral assertions will 
occur. Unlike virtue-based (say, Aristotelian or Thomistic) 
ethical doctrines, Kantian morality does not provide an 
exhaustive list of authentically ethic or moral actions. The 
Prussian philosopher invites you to think your own moral 
claims and test them accordingly to a general principle. This 
principle allows you to take distance of your own 
circumstances when you think an action, so if you claim that 
“A priest should not rape young children inside religious 
institutions”, you should not take it for granted that your 
claim is sound only because the idea of a rape offend your 
senses, or because the idea of a priest offend your senses 
(though those are a good start, and Kant would probably say 
are the only possible way to start). You should rather think 
your claim through, and see if you can generalize it beyond 
yourself. You should ask “Am I saying this because I find it 
offensive, or is it something I can universalize as offensive?”. 

                                                 

14 GMS, 4: 421. 
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Once you take that procedure, Kant is hoping you would be 
able to take out all the empirical circumstances of your claim 
“A priest”, “Young children”, “Religious Institutions” and 
obtain something like “One should not rape”, so you now 
have a general imperative that is valid beyond circumstances, 
beyond the news that you read in today's paper (and it is fine 
that you are taking the newspaper as the source of your  
moral claims, it is not fine, however, if you decide to stop it 
in being just affected by the newspaper).  

But why speak of categorical imperatives? Shouldn't 
one procedure be enough to give us the guideline into moral 
action? It seems to us that Kant doesn't exactly talk of 
different procedures, as much as he indicates a modification 
of the first general rule into three different set of procedures 
that allow you to claim the universalizing content of your 
action/maxim. 

These modifications are expressed into, first, a 
requirement that any claim “x” that you take must be at the 
same time consistent with nature. That does not imply a 
moral naturalism. Why not? It's quite simple, actually: 
morality cannot be natural because that would be completely 
inconsistent with the critical project, since there is no 
freedom in Nature and no morality without Freedom by 
transitivity there is no Morality in Nature. So what nature 
refers to, since it obviously does not refer to Morals? It refers 
to the natural condition of men as Rational, now Reason is 
indeed necessary to Men and it implies the capability to think 
in terms of consistent and connected thoughts. So this 
criteria is not a criteria of naturalization of moral claims, it 
rather implies a Principle of Reasonability, where any 
moral claim “x” must be consistent with itself – in this Kant 
is referencing to the speculative use of reason and the 
necessity of being consistent to the pure-practical use of 
reason in any moral claim, in the same way that pure reason 
is necessary for any scientific claim. Consequently, the 
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development of speculative reason is necessarily a 
development of moral consciousness. 

The second modification of the general CI-
procedure involves not taking others as means but as end in 
themselves. This is what we'll call a Principle of 
Recognition. Kant is implying that any moral claim is the 
case (which for Kant, in this context, is the same as saying 
“universal”) if and only if it does not take a fellow human 
being as an object. Kant is inserting here an argument that 
will be of first importance to the critique of practical reason: 
the integrability and indivisibility of a person. Fellow subjects 
must be respect and recognizing as also capable of having 
priorities and interests, and your moral claims are only sound 
insofar they do not take those priorities as means to your 
own. Rather, your actions and maxims must be so posited 
that they do not override the capability of your fellow 
subjects to posit their own claims. This procedure implies 
the respect and recognition of the interest of others as 
potentially universal, which brings us to the third and last 
modification of the CI-procedure. 

Constructing the moral framework of an intelligible 
world (that goes beyond mere sense) will finally require any 
assertion about values to aim at the Kingdom of Ends. In 
this, Kant is reminding us that the construction of the 
intelligible world is part of a ongoing cosmopolitan project, 
wherein moral consciousness is not fully realized in one self. 
This is the Historicity Principle, which indicates the 
situation of any moral claim as part of an ongoing project, 
and the universalizing characteristic of your claim. Also, the 
historicity principle makes recognition even more important, 
since the framework of an intelligible world is not solitary, 
but done with others.  
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Choosing Moral Action 
 
Now we must clarify the necessary relation of the 

categorical imperatives to freedom. We have already 
indicated where our take on this issue will focus in the 
previous section of this essay, when we noted the relation 
between Nature, Freedom and Morals. But in order to make 
the point a bit clearer, we will propose three scenarios: 

 
1) A man drowns in a river. Can we say the river acted 
immorally? 
2) A tiger rips the head of a baby out. Can we say the tiger 
acted immorally? 
3) One lies to one’s professor about supporting the Bears, 
when one actually supports the Raiders. Can we say one 
acted immorally? 

 
We believe it is not absurd to suggest that in terms 

of the repulsion of the action, most of us would say that (b) 
is more repulsive than (a) and (a) more repulsive than (c). 
After all, (c) is just a tiny lie about a sport, whereas (a) 
involves a man dying and (b) involves a baby having his head 
ripped from his small body. However, in Kant only (c) is a 
moral problem. Why? Because (c) is the only scenario 
wherein the subject could have chosen otherwise. A river 
cannot act morally because it is not free. A river can only 
change its course by external circumstances; it cannot decide 
to change its course. A tiger ripping the head of a baby out 
is certainly a dreadful scenario, but the tiger is just being a 
tiger. It cannot stop being a tiger and act otherwise. The tiger 
does not choose the rip the head of the baby out, it reacts to 
its nature in terms of stimulus-response. 

Human beings are not machines, and they are hardly 
determined by natural circumstances. Humanity in Kant is 
about resisting sensitive input and reasoning about the 
sensitive input that is affecting us. This is the sense in which 
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the idea of freedom is connected to moral action: No one is 
obliged to kill, to lie or to let a friend drown in a river. We 
can decide otherwise, and that's precisely why when we are 
free we are no longer part of a nature marked by a vulgar 
display of sensitivities. Rather, we are part of a world of 
understanding marked by the conscious option towards 
morality. And we are only free insofar we decide on morality 
– because that's what situates us in a world, that's why in the 
concluding remarks of the Groundworks Kant writes that 
“The speculative use of reason with respect to nature (natur) 
leads to the absolute necessity of some supreme cause of the 
world (welt)15”. This beautiful passage introduces a 
remarkable distinction between nature and world, where the 
cause of a world is the comprehension of the causes of the 
categorical imperative: our condition as free. Freedom 
makes the imperative of morality possible, it works as a 
foundational structure wherein we can situate the field where 
the CI-procedure is conceivable. So possible, in this sense, 
means that in Nature, without freedom, the Categorical 
Imperative is therefore inconceivable, it cannot be thought 
at all because the reference point to its necessity is missing.  

Our intelligence, our reason, allow us to think 
beyond nature and into a world of understanding, the idea 
of Freedom (as a transcendent concept) guides us into this 
world, and our free practices (this is what Kant defines as 
negative freedom16) are the modes of  reasoning about this 
ideal concept.  Kant knows that speculative reason cannot 
give you the full content of transcendental freedom17, but he 
also knows that this ideal gives you the guidelines through 
which you can think, autonomously, a way into moral 
practices and development of the self. This is why Kant 

                                                 

15 GMS, 4: 463. 

16 GMS, 4: 446. 

17 KpV, 4: 461-2. 
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writes that all my [moral] actions ought to be consistent with 
the Autonomy of the Will: our existential condition as free 
men is foundational to our moral practices. 

Thesse moral practices of a self that, with others, 
constitute the framework and density of a world of 
understanding (which is grounded on the ideal of freedom) 
provide a necessary tool to the project of a “supreme 
principle of morality”. Actually, it constitutes the conditions 
wherein we can speak of morality at all. 
 
How is morality conceivable? 

 
The famous first line in the introduction “B” of the 

Critique of Pure Reason reads “There is no doubt that all our 
knowledge begins by experience”. In a way, the problem of 
the transcendental deduction in the critique o practical 
reason is going to attempt to give an account as to how moral 
experiences come to be the case. This is a problem of 
particular difficulty for Kant, since it is clear that the 
philosopher does not want to say that values are actually 
existent in the world – physically. One cannot have the 
experience of a value in the same way one has the experience 
of a pen or of a chair. 

So the transcendental deduction attempts to recast 
some of the issues of the “Critique of Pure Reason”, but 
regarding the knowledge of something that is not sensible. 
In a way, the whole of the first critique is an attempt to 
explain the transcendental aesthetics, that is, a study on how 
sensibility gives a way into knowledge, and how knowledge 
– and metaphysics – can be later freed of the empirical 
“input” and transformed into an exercise of reason alone.  

Still, the pathway into pure-reason presupposes the 
existence of actual sensible experiences of the world “out 
there”. But how can we conceive of something that is not 
“out there” in any way? When Kant writes that “one cannot 
hope to get on so well as was the case with the principles of 
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the pure theoretical understanding” this is the problem at 
hand18. If the causal relation between sensible apprehension 
and theoretical understanding is not available for value-like 
propositions, this means that a causal relation of a different 
sort will need to be stated in order to make sense of the 
possibility of thinking morality through. So, if one says that 
one knows that killing babies is bad, one’s knowledge of this 
fact does not imply anything in the world “out there”, it 
rather implies the existence of a super-sensible nature 
(übberfinnlichen Natur). Such purely intelligible world is given 
in a form that is not the form of an intuition of an external 
object, but from the idea of transcendental freedom that 
informs us with a positive data of this supersensible nature: 
the simple form of a law.  

Such nature, which works under the rules of the 
autonomy of pure-practical reason is overall consistent with 
the intelligible world described in the GMS as the world 
where moral predicates are possible. And, as in the GMS, 
what gives us access to this supersensible nature is the 
possibility of understanding the moral law freely. This is why 
the moral law must be “the idea of a nature that is not given 
to us empirically, which is nevertheless possible through 
freedom, that is, a supersensible nature to which we give 
objective reality – at least in a practical perspective, because, 
as pure rational beings, we consider it an object of our will19”. 

Moral conciousness is thus possible because of a 
transcendental deduction of the concept of morality out of 
the a priori of our own freedom. The chain of causality that 
leads to the knowledge of a form of law starts with the idea 
of transcendental freedom, that becomes a operative 
principle to practical reason. The transcendental deduction 
is the form in which one is capable of thinking this process 

                                                 

18 KpV: 47. 

19 Our translation, KpV, 76 or 5: 44. 
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through. Without this process of deduction any moral 
consciousness would be inconceivable, that is, we would not 
be able to think and represent a form of law that regulates 
our form of asserting morality.  
 
How does morality achieve binding force? 

 
So far we have only spoken of how the 

transcendental deduction allows us to speak of a moral 
consciousness; we have not really said much about the 
exposition of a supreme principle of morality that regulates 
our moral conciousness. The transcendental deduction 
allows us to speak of the chain of causality of something that 
is taken as an synthetic a priori (in this case, our existential 
condition as free), but the exposition will have to deal with 
how a concept can be taken as a principle20. In the scope of 
this essay, this means to ask how is it that the moral law will 
not only be conceivable but taken as a principle. 

We know that intuitions cannot be the source of any 
kind of moral conciousness. This is because the world in 
which moral consciousness operate does not take any kind 
of sense-data as a reference point. In this sense, we establish 
that the ground in which moral predicates will operate must 
be a conceptual ground. That is the reason why Kant spends 
a great deal of time elucidating how concepts can be 
synthetically taken in order to establish the a priori of moral 
conciousness. But this is an effort that is taken in the 
“Groundworks of the Metaphysics of Morals”, rather than 
the “Critique of Practical Reason”. This is clear as we read 
the first paragraph in the “Deduction of the fundamental 
propositions of pure-practical reason”. In this passage Kant 
writes that “it has been sufficiently proven in a different 
place that freedom, if it is attributed to ourselves, transport 

                                                 

20 KrV, B: 40. 
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us to an intelligible order of things”. In this sense, moral 
consciousness is still attached to a transcendental conception 
of Freedom that is necessary to our capacity of positing 
moral predicates. By that we mean that Kant, in the Critique 
of Practical Reason, still holds a necessary connection 
between our existential condition as free and our capacity of 
establishing something as good or bad.  

We have already spoken about that in the previous 
section, but the exposition of the supreme principle of 
morality presupposes more than just establishing how 
morals are possible, it pressuposes that we are also able to 
know something about morality. Previously, we have 
indicated the answer to that problem when we wrote that 
there is something we are able to know synthetically and a 
priori about super-sensible nature: a simple form of law. The 
exposition of the supreme principle is thus the description 
of how this simple form of law becomes a binding force to 
all sorts of moral predication. 

In the “Groundworks” this simple form of law is 
dealt with under the rubric of a Categorical Imperative. The 
categorical imperative is established as a formal procedure – 
a principle – that every kind of judgement on morality must 
ascribe to: pure reason, in its practical use (which is to say 
autonomously), allows for the understanding of a form of 
law that rules this supersensible reality and by which every 
mode of asserting this reality will be objectively stated. This 
form of law was developed in the GMS as the categorical 
imperative, and its general condition (transcendental 
freedom) 

Moral consciousness, then, must operate without any 
justification on empirical circumstances. Empirical 
principles do not give us any signs to the conceptual 
framework in which values are posited.  This means that 
whatever is perceived as “good” or as “in relation to the 
moral law” is not in causal relation to the external – sensible 
– world, but in causal relation to a simple form of law that is 
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produced by the freedom of the will, a priori, as an ideal21. 
However, we must be able to know this form of law, but this 
is a conceptual knowledge: we use the form of the moral law 
as a foundation to any kind of moral positioning, and all our 
assertions that are in accordance to this foundation can be 
called “good”. 

The standpoint of a world of understanding, 
achieved through the pure-practical use of speculative 
freedom allows, in the critique of practical reason, for the 
knowledge of one data of this world of understanding, that 
is: the simple of form of law. The transcendental deduction 
that makes synthetic proporistions possible in the GMS is 
still relevant in the critique of pure-practical reason, it is 
indeed presupposed in the positing of the supreme good (as 
an ideal) and of the abstraction of empirical data necessary 
for the emergence of a supersensible nature. 

This shows how the legislative process is legitimated 
in a procedure, in the same way that our moral claims are 
legitimated by the CI-procedure. If we take the place of the 
legislator and assume our internal conceptions to super-
impose external rules, the integrality of the system is 
compromised. The best idea, for Kant, is to focus on the 
development of one's own moral personality, and trust that 
by discursively holding to those practices the processes of 
legislative determination of Laws will be more and more like 
our moral-selves. In this sense, moral practices inform 
legislative process in the long-run aiming at the 
transcendental ideal of a Perpetual Peace, which is, in its 
core, the very scope of the Kantian critical project. 
 
  

                                                 

21 5: 113; KpV, 203. 
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Felipe de Matos Müller 
 
O Mercado das Ideias 
 

Há uma ampla tradição acerca da liberdade de 
expressão de que a livre discussão de ideias promove mais a 
verdade do que a sua supressão. A imagem mais invocada 
acerca da liberdade de expressão é a do “Mercado das 
ideias”, cujos textos históricos mais citados são Aeropagitica 
(1644) de John Milton e On Liberty (1859) de John Stuart Mill. 
De acordo com Jill Gordon, a metáfora do “Mercado das 
ideias” está baseada em uma economia de mercado e na livre 
troca. Ela comenta que “em tal mercado, muitos produtos 
estão disponíveis e, enquanto consumidores racionais, nós 
escolhemos livremente o que queremos entre aqueles 
disponíveis, após a ponderação cuidadosa de sua qualidade 
relativa” (GORDON, 1997, p. 235). A relação entre oferta e 
demanda impulsiona a eficiência do mercado. Gordon 
(1997, p. 236) explica essa relação ao comentar que a 
consequência do esforço dos consumidores racionais no 
mercado “é a sobrevivência ou triunfo, o aumento da 
participação no mercado e a preponderância ou prevalência 
do “melhor” produto. Esse é o grande benefício, 
mencionado, advindo da competição – que o mercado tende 
a entregar o melhor bem mais eficientemente”. 

Seguindo essa interpretação, a liberdade de expressão 
com base em procedimentos deliberativos racionais seria 
conducente à verdade. No “Mercado das ideias” todas as 
opiniões devem ser apresentadas e discutidas. Gordon 
(1997, p. 236) explica a analogia entre a economia de 
mercado e o mercado das ideias:  
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“As ideias ou opiniões competem umas com as 
outras, e nós temos a oportunidade para testar todas 
elas, ponderando uma contra outra. Enquanto 
consumidor de ideias, nós escolhemos a “melhor” 
entre elas. Do mesmo modo que “péssimos” 
produtos naturalmente são jogados para fora do 
mercado por causa da falta de demanda para eles e 
“bons” produtos prosperam por que satisfazem a 
demanda, assim também “boas” ideias prevalecem 
no mercado e “péssimas” ideias são eliminadas 
oportunamente. Além disso, implícita na analogia é 
a noção de que as ideias que ultimamente prevalecem 
no mercado devem ser as “melhores” em algum 
sentido desta palavra”. 

 
Todavia, essa não é a única interpretação para o 

“mercado das Ideias”. De acordo com Alvin Goldman 
(1999, p. 192), há pelo menos duas versões 
significativamente diferentes para “mercado” na metáfora: 

 

“A primeira versão entende o termo "mercado" ou 
"feira" literamente, no sentido econômico, e vê o 
mecanismo de mercado competitivo como o tipo de 
mecanismo disciplinar que promove a descoberta da 
verdade. A segunda versão entende o termo 
"mercado" ou "feira" metaforicamente ou 
figurativamente. Ou seja, ele interpreta o mercado das 
ideias como um tipo de arena como o mercado, na 
qual o debate é aberto e robusto, na qual pontos de 
vista diferentes são vigorosamente defendidos”. 

 
Entretanto, ambas as versões parecem 

problemáticas. Mesmo a versão figurativa (não literal) de 
“mercado” requer que os cidadãos possam expressar e 
comunicar o que pensam e acreditam, mesmo que o seu 
conteúdo informacional seja falso.  

De um ponto de vista otimista, mesmo que o 
“Mercado das Ideias” permita a propagação de boatos, ele 
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ainda seria conducente à verdade no longo prazo. Já, de um 
ponto de vista pessimista, comenta Cass Sunstein (2010, p. 
95), o entendimento dos modos de propagação dos boatos, 
especialmente os falsos, levanta dúvida sobre a eficácia do 
“Mercado das Ideias”. Mesmo quando a competição entre 
ideias é robusta, falsidades ainda podem receber ampla 
aceitação. “Se as pessoas escutam umas às outras apenas 
seletivamente, e, às vezes, vivem em câmaras de ressonância, 
a aceitação generalizada de boatos falsos é inevitável” (Id., 
2010, p. 96). Deveríamos, então, assumir uma liberdade de 
expressão restrita e eliminar os boatos dos processos de 
discussão e deliberação pública?  

 
A má reputação dos boatos 

 
 O boato [rumor] geralmente tem uma má reputação. 

Contudo, nós temos o dever intelectual de evitar ou rejeitar 
os boatos? C. A. J. Coady (2006), em seu “Pathologies of 
Testimony”, ofereceu uma das poucas abordagens filosóficas 
acerca dos boatos. Ele caracterizou os boatos como uma 
enfermidade do testemunho. Cass Sunstein (2010), em seu 
“On rumors”, também enfatizou a má reputação dos boatos, 
oferecendo uma explicação de porque as pessoas acreditam 
em boatos, mesmo quando eles são falsos e destrutivos e 
ameaçam a democracia.  Ele (Id., 2010, p. 4) comenta que: 

 
“Os boatos são tão antigos quanto à história 
humana, mas com o surgimento da internet hoje se 
tornaram onipresentes. A bem da verdade, agora 
estamos nadando no meio deles. Os boatos falsos 
são especialmente preocupantes; causam danos reais 
a indivíduos e instituições, e em geral são resistentes 
a correções. Podem ameaçar carreiras, políticas, 
autoridades públicas e, às vezes, até mesmo a própria 
democracia”. 
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De acordo com Allport e Postman (1953, p. ix), “a 
circulação de boatos é sempre um problema social e 
psicológico de grande magnitude, de modo especial em 
momentos críticos. Sempre que há tensão no ambiente 
social, torna-se virulenta a difusão de notícias falsas”. Para 
Sunstein (2010, p. 4), “na era da internet, tornou-se fácil 
espalhar boatos falsos ou enganosos praticamente sobre 
qualquer pessoa”. Há pelo menos três tipos de possíveis 
danos promovidos pelos boatos falsos: (a) o dano moral, ao 
ofender a integridade da imagem do indivíduo, grupo ou 
instituição; (b) o dano prático, ao diminuir os bens de algum 
indivíduo ou instituição; e (c) o dano epistêmico, ao diminuir 
a percentagem de juízos verdadeiros emitidos por indivíduos 
e grupos. 

A atitude de credulidade ingênua pode não apenas 
gerar grandes danos (moral, prático ou epistêmico) para o 
próprio sujeito, mas também para os outros. William K. 
Clifford (1877/2010, p. 32) comenta que: 

 
“o mal que a credulidade faz num homem não se 
limita à estimulação de um caráter crédulo nos 
outros e à decorrente defesa de crenças falsas. O 
hábito de ser descuidado com aquilo em que acredito 
leva os outros a serem por hábito descuidados com 
a verdade daquilo que me é dito. Os homens dizem 
a verdade uns aos outros quando cada um respeita a 
verdade na sua própria mente e na mente do outro; 
mas como poderá o meu amigo respeitar a verdade 
na minha mente quando eu próprio sou descuidado 
com ela, quando acredito em coisas porque quero 
acreditar nelas, porque são reconfortantes e 
agradáveis?” 

 
Sunstein (2010, p. 21) observa que em geral alguém 

propaga um boato “não porque tem razões objetivas para 
acreditar que seja verdade, mas porque não tem razões 
objetivas para acreditar que seja falso”. Na ausência de 



Agemir Bavaresco; Francisco Jozivan Guedes de Lima (Orgs.) 249 
 

 

 

razões pró e contra os boatos, as pessoas tendem a acreditar 
neles porque lhes parece que outras pessoas acreditam neles. 
No entanto, é preciso estar atento para o fato de que os 
propagadores dos boatos têm motivações diversas. Alguns 
buscam favorecer os próprios interesses prejudicando 
indivíduos ou grupos específicos.  

 
A natureza dos boatos 

 
O estudo sobre boatos, fofocas e lendas urbanas tem 

sido tratado como um capítulo da Epistemologia do 
Testemunho. Os problemas epistemológicos do 
testemunho não são apenas hodiernamente importantes, 
mas estão conectados com as grandes e relevantes teorias 
epistemológicas, bem como com alguns dos conceitos 
fundamentais (ex. racionalidade e conhecimento).  

Recentemente, C. A. J. Coady (2006) e Axel Gelfert 
(2014) fizeram uma abordagem filosófica sobre relatos 
tipicamente comunicados por vias informais, como boatos 
(rumor), fofocas (gossip) e lendas urbanas (urban legend), 
tratando-as como enfermidades do testemunho (pathologies of 
testimony). De acordo com Coady, a acusação de enfermidade 
está baseada na baixa confiabilidade dos relatos. Por outro 
lado, de acordo, com Gelfert, a acusação de enfermidade está 
baseada na suspeita moral dos propagadores. A primeira tem 
uma abordagem epistemológica, enquanto que a segunda 
tem uma abordagem moral. Esse estudo segue a abordagem 
epistemológica.  

Nessa perspectiva, temos que (a) boatos são 
propagados em longas cadeias na ausência de corroboração 
independente; (b) fofocas são exclusivamente sobre assuntos 
pessoais e são propagadas em pequena escala, podendo estar 
baseadas em evidência de primeira mão; e (c) lendas urbanas 
são histórias essencialmente ficcionais que se utilizam do uso 
de elementos narrativos estilizados. Enquanto boatos e 
fofocas visam à formação da crença em seus ouvintes, as 
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lendas urbanas visam a influenciar o comportamento moral 
e prático das pessoas. 

Boatos carecem de confirmação de autoridade 
oficial. O termo “autoridade” deve ser entendido como 
autoridade administrativa. Não há uma fonte credenciada 
para corroborar a informação. Boato é por definição não 
oficial. Eles tipicamente circulam por vias informais. A falta 
de uma origem confiável é uma marca dos boatos. O fato 
dos boatos terem o apoio somente de evidência de segunda 
mão não significa dizer que eles não têm base evidencial 
alguma ou que sua base evidencial é fraca.  

 
Problemas 

 
Podemos elencar vários problemas associados tanto 

à natureza quanto à propagação dos boatos. Entre eles estão 
o problema (a) da distorção, (b) do afastamento da fonte 
original, e (c) da resistência à correção. 

 
O Problema da Distorção 

 
O fato de poder haver alteração no conteúdo do 

boato é uma razão para não acreditar nele. Como ocorrem 
em casos de testemunho, “cada vez que um boato é 
propagado, há a possibilidade de distorção deliberada ou 
acidental em cada etapa intermediária da cadeia de 
transmissão” (COADY, David; 2006, p. 42). Por essas 
razões pensa-se que os boatos são inconfiáveis e tendem a 
se tornar cada vez mais inconfiáveis na medida em que são 
propagados. Todavia, isso não significa que testemunhos e 
boatos são sempre distorcidos.  

Gordon Allport e Leo Postman (1946), em seu An 
Analysis of Rumor, apresentam as causas da distorção dos 
boatos. Cabe observar, no entanto, que eles estão 
considerando que o processo de transmissão é de pessoa para 
pessoa, normalmente de boca em boca, contudo não excluem 
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a transmissão via texto. O padrão de distorção dos boatos 
que aparece na ampliação da cadeia, para eles, está 
relacionado a três aspectos: nivelamento, acentuação e 
assimilação. 

De acordo com Allport e Postman (1946, p. 505), na 
medida em que o boato se propaga de pessoa para pessoa na 
cadeia de transmissão, “ele tende a ficar mais curto, mais 
conciso, mais facilmente entendido e [mais facilmente] 
contado. Em versões sucessivas, cada vez mais os detalhes 
originais são compensados, menos palavras são usadas e 
menos itens são mencionados”. Esse movimento de 
nivelamento visa a facilitar o processo de propagação. Ele 
elimina alguns detalhes, considerados como irrelevantes por 
quem propaga, e enfatiza algumas informações consideradas 
essenciais. 

As crenças de fundo desempenham um papel central 
na acentuação e ênfase de alguns detalhes contidos no boato. 
Allport e Postman (1946, p. 505) comentam que: 

 

“[a] acentuação remete à percepção, retenção e 
comunicação seletiva de alguns detalhes do contexto 
originalmente maior. Embora a acentuação, como 
nivelamento, ocorre em cada série de reproduções, 
os mesmos itens não são sempre enfatizados. Muito 
depende da constituição do grupo no qual o conto é 
transmitido. Esses itens serão selecionados pela 
acentuação que for de particular interesse para os 
repórteres”. 

 
Acerca desse ponto, comenta Cass Sunstein (2010, p. 

7) que “algumas pessoas e alguns grupos estão predispostos 
a acreditar em certos boatos porque são compatíveis com 
seus interesses próprios, ou com o que acreditam ser 
verdade”. 

Do mesmo modo, a assimilação dos boatos está 
associada às crenças, experiências e expectativas prévias dos 



252 Direito & Justiça: Festschrift em homenagem a Thadeu Weber 
 

 

 

propagadores. Sobre isso, Allport e Postman (1946, p. 505) 
comentam que: 

 

“[é] no processo de assimilação que está relacionado 
à poderosa força de atração exercida sobre o boato 
por hábitos, interesses e sentimentos existentes na 
mente do ouvinte. Ao contar e recontar um conto, 
por exemplo, há uma assimilação acentuada do tema 
principal. Itens se tornam acentuados ou nivelados 
para se ajustar ao assunto principal do conto, e eles 
se tornam consistentes com este assunto, de tal 
forma que tornam o conto resultante mais coerente, 
plausível e bem equilibrado. A assimilação muitas 
vezes está em conformidade com a expectativa. As 
coisas são percebidas e lembradas da maneira como 
eles são normalmente. O mais importante de tudo é 
que a assimilação expressa mudanças e falsificações 
que refletem as emoções, atitudes e preconceitos 
profundamente enraizados do agente”. 

 
Para Sunstein (2010, p. 122), “nossas crenças são 

motivadas. Acreditar em determinadas proposições nos faz 
sentir bem, ou melhor do que nos sentíamos, e rejeitá-las nos 
faria sentir mal ou até mesmo infelizes”. Pessoas visam a 
reduzir a dissonância cognitiva evitando acreditar em 
informações que são inconsistentes com suas crenças e 
experiências de fundo. 

Dos três aspectos relacionados ao padrão de 
distorção, o mais importante é a assimilação, porque ela não 
depende do processo de propagação dos boatos (verbal ou 
por escrito). Por outro lado, o nivelamento e a acentuação 
parecem estar diretamente relacionados à propagação oral, 
de boca em boca. Afinal, até pouco tempo, o modo típico de 
propagação dos boatos era de boca em boca, estando mais 
sujeitos a imprecisões e distorções arbitrárias. Esse pode ser 
o motivo pelo qual eles têm fama de inconfiáveis. 
Tradicionalmente, a palavra falada é menos confiável que a 
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palavra escrita. A comunicação escrita requer mais atenção 
e, portanto, está menos propensa a erros. Todavia, não é 
uma característica essencial dos boatos que eles sejam 
propagados oralmente. 

 
O Problema do afastamento da fonte original 

 
Hoje em dia, muitas pessoas estão inclinadas a crer 

em boatos. Quanto maior for o tempo de duração de um 
boato e quanto maior for o número de pessoas que o 
propagam, mais forte será a motivação para acreditar neles. 
Todavia, o fato de muita gente acreditar em algo significa 
pouco, se as crenças dos propagadores não são formadas 
de modo independente. Alvin Goldman (2001, p. 98-9) 
comenta que: 

 
Outro exemplo, que também desafia a probidade do 
maior número, é o exemplo dos boatos. [...] Se 
alguém ouve boatos de uma fonte, a credibilidade da 
fonte é reforçada quando o mesmo boato é repetido 
por uma segunda, terceira ou quarta fonte? 
Presumivelmente, não (GOLDMAN, 2001, p. 98-9).  

 
É tradicionalmente assumido que quanto mais 

distante o relato está da testemunha ocular menor será a sua 
confiabilidade, independente da comunicação ser um boato.  

 
“[...] qualquer que seja o testemunho, quanto mais 
distante da verdade original, menor será sua força e 
valor de prova. O ser e a existência da coisa em si, é 
o que eu chamo de verdade original. Um homem 
credível afirmando seu conhecimento tem uma boa 
prova; mas se outro igualmente credível testificar 
com base no relato do primeiro, o seu testemunho é 
mais fraco, e um terceiro que atesta o boato de um 
boato é ainda menos considerável. De modo que em 
verdades tradicionais, cada afastamento enfraquece a 
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força da prova: e por quanto mais mãos a tradição 
sucessivamente passou, menor força e evidência se 
recebem delas” (Locke, EHU, 4, XVI, 10).  

 
Essa posição ganhou força no século XX com o 

estudo de Allport e Postman (1946, p. 505) sobre os boatos, 
já citado acima, na qual explicam que na medida em que os 
boatos se propagam na cadeia, “cada vez mais os detalhes 
originais são compensados, menos palavras são usadas e 
menos itens são mencionados”. O problema do afastamento 
da fonte original parece estar associado ao problema da 
distorção. O problema da distorção está associado a dois 
fatores: (a) a transmissão oral e (b) às crenças, emoções e 
interesses de fundo. 

Como já vimos, os boatos são propagados em longas 
cadeias e frequentemente propagados de boca em boca.  
Contudo, não é uma característica essencial dos boatos que 
eles sejam propagados oralmente. Considere que na era da 
internet, muito boatos são propagados velozmente pelas 
redes sociais via mensagem de texto. Além de a comunicação 
escrita requerer mais atenção e estar menos propensa a erros, 
hoje em dia, ela pode ser copiada e difundida 
instantaneamente na íntegra sem qualquer falha. 

O problema da distorção da cadeia baseado nas 
crenças, emoções e interesses de fundo é um pouco mais 
complicado. Ainda que tivéssemos propagadores ativos, que 
por meio de uma investigação ou verificação escrutinassem 
os boatos verdadeiros e/ou razoáveis dos falsos e/ou 
irrazoáveis, teríamos o problema do involuntarismo 
doxástico. Estamos à mercê das nossas evidências. Somos 
incapazes de acreditar simples e diretamente por força da 
nossa vontade ou interesse. Ainda que os propagadores 
sejam intelectualmente ativos, eles podem funcionar como 
escrutinadores defectivos, considerando a dependência de 
suas crenças de fundo. 
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Mesmo que aquele que acredita em boatos não tenha 
uma evidência direta, ele pode ter uma evidência indireta 
(testemunhal), na impossibilidade de obter a primeira, o que 
é aceitável. Quase todo o nosso conhecimento da história 
está baseado em evidência indireta. Muito do que 
aprendemos na escola está baseado em evidência indireta. 

 
O Problema da Resistência à Correção 

 
Os boatos falsos são ameaçadores porque eles 

podem causar danos individuais e coletivos e, em geral, são 
resistentes a correções. A internet permite que qualquer um 
propague boatos danosos por meio de redes sociais 
instantaneamente. Quando uma pessoa é vítima de um boato 
falso, normalmente, ela requer pelo menos a anulação ou a 
correção da informação difundida.  

Uma visão otimista acerca da correção é que a 
internet proporciona tanto a rápida propagação quanto a 
rápida correção. Uma estratégia de correção baseada no 
potencial de propagação de informações das redes sociais 
seria divulgar a informação verdadeira (correta) oficialmente. 
O primeiro possível efeito seria a circulação de ambas as 
versões dos fatos. Todavia, o equilíbrio de informações, 
dado o perfil dos reverberadores, pode gerar um cenário de 
polarização. Fato que tenderia a consolidar ambas as 
posições e, consequentemente, o boato falso. Uma segunda 
estratégia de correção seria propagar uma mensagem que 
anulasse a razoabilidade do boato falso. Nesse caso, a 
credibilidade da fonte que emite a informação anuladora 
deve ser reconhecida, caso contrário, o resultado pode não 
ser alcançado.   

Uma visão pessimista acerca da correção é que a 
assimilação tendenciosa é uma barreira intransponível. Cass 
Sunstein (2010, p. 124) observa que “as correções podem 
acabar sendo contraproducentes, no sentido de que podem 
fortalecer a crença das pessoas na percepção falsa – talvez 
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porque elas agitem as emoções, talvez porque concentrem a 
atenção das pessoas na falsidade”. O fato de crenças, 
emoções e interesses motivarem a atitude dos propagadores 
torna baixa a expectativa de um resultado favorável. A 
propagação de informações verdadeiras competidoras ou de 
informações anuladoras pode não ser eficiente considerando 
o perfil dos propagadores. 

 
Autonomia Intelectual 

 
A liberdade de expressão dentro do cenário 

democrático deveria fomentar o exercício conjunto da 
autonomia intelectual a fim de alcançar a beneficência 
epistêmica. Para Sarah Sorial (2010, p. 169), essa conjunção 
se faz necessária para que a verdade prevaleça: 

 
O argumento da verdade é usado para justificar a 
metáfora do Mercado das Ideias com base em que 
permitir a ‘rédea livre’ das ideias irá produzir boas 
consequências sociais no longo prazo, mesmo que 
proteja falas que produzem más consequências no 
curto prazo. Esta justificação consequencialista 
depende de uma concepção particular de autonomia. 
Ao apelar para isso, assumimos que as pessoas são 
agentes altamente racionais e deliberativos que são 
capazes de distinguir entre bons e maus argumentos 
e que só formam opiniões e crenças após criteriosa 
ponderação de várias razões para as crenças. 

 
David Scanlon (1972), em seu A Theory of Freedom of 

Expression, argumentou em favor da autonomia. 
 

“Para considerar-se propriamente como autônoma, 
no sentido que tenho em mente, uma pessoa deve 
ver a si mesma como soberana para decidir o que 
crer e para pesar razões concorrentes para a ação. Ela 
deve aplicar a estas tarefas seus próprios cânones de 
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racionalidade, e deve reconhecer a necessidade de 
defender suas crenças e decisões de acordo com 
estes cânones” (SCANLON, 1972, p. 216). 

 
Nessa perspectiva, segundo David Scanlon (1972, 

216), “uma pessoa autônoma não pode aceitar sem 
consideração independente o juízo dos outros, sobre o que 
ela deveria crer ou o que deve fazer”. Encaminhar uma 
decisão com informações pré-selecionadas, privaria o sujeito 
de emitir um juízo independente. Se as informações pré-
selecionadas incluíssem apenas aquelas informações que 
apoiam a conclusão desejada, isso esvaziaria o próprio 
sentido de autonomia (Cf. Id., 1972, p. 218.). 

Por outro lado, de acordo com Alvin Goldman 
(1991), em resposta a Thomas Scanlon, o enfraquecimento 
da autonomia não constitui uma redução do valor 
epistêmico. Nas palavras de Goldman: 

 
O jurado que não ouviu certa evidência excluída ainda tem 
que decidir se acredita no que foi apresentado. Talvez o 
ponto, entretanto, seja que, toda vez que um agente 
cognitivo é privado de alguma alternativa doxástica, ou 
alguma evidência relevante para aquela alternativa, algum 
grau de soberania é reduzido. Isso pode ser concedido, 
mas essa redução constitui uma diminuição no valor 
epistêmico (especialmente valor epistêmico intrínseco)? 
Eu duvido disso, embora a questão não seja totalmente 
clara (GOLDMAN, 1991, p. 126). 

 
Portanto, o enfraquecimento da autonomia não está 

na tomada de decisão sobre o que crer, mas na redução de 
alternativas consideradas. Uma pessoa pode ser autônoma 
ao decidir o que crer diante das alternativas que lhe são 
apresentadas. Todavia, alguém terá a independência de seu 
juízo diminuída na medida em que decide sobre um corpo 
de informação reduzido. Se o grau de autonomia da decisão 
sobre o que crer é proporcional ao grau de independência 
das razões que embasam a decisão, então na medida em que 
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diminui o grau de independência, proporcionalmente 
diminui o grau de autonomia. Portanto, a restrição de acesso 
à informação e de coleta de provas diminui o grau da 
autonomia do sujeito. Nesse, sentido uma plena autonomia 
iria ao encontro de uma ampla liberdade de expressão. 
Eliminar os boatos dos processos de discussão e deliberação 
seria não somente restringir a liberdade de expressão, mas 
também restringir a autonomia intelectual. No entanto, o 
ponto de Alvin Goldman é que alguma redução da 
autonomia, em virtude de práticas epistêmicas controladas, 
pode melhorar significativamente a posição epistêmica dos 
sujeitos. Contudo, essa é uma questão empírica. Talvez 
práticas paternalistas em geral não sejam suficientemente 
conducentes à verdade. Talvez, apenas algumas instâncias do 
paternalismo epistêmico sejam eficientes, outras não. 

 
Considerações finais 

 
O boato geralmente tem uma má reputação. Nós 

temos o dever intelectual de evitar e/ou rejeitar os boatos? 
Se o Mercado das Ideias abriga a ampla liberdade de 
expressão, então os boatos devem poder ser propagados. A 
ampla liberdade de expressão é mais conducente à verdade 
do que uma liberdade de expressão restrita. Nessa 
perspectiva, os boatos (verdadeiros ou falsos) não deveriam 
impedir o benefício epistêmico. Por outro lado, se os 
propagadores dos boatos forem passivos e funcionarem 
como reverberadores defectivos, então o Mercado das Ideias 
tem a sua conducência à verdade ameaçada. Afinal, 
propagadores podem distorcer os boatos na medida em que 
a cadeia é ampliada. Consequentemente, a ampla liberdade 
de expressão será conducente à verdade somente se os 
propagadores de boatos satisfizerem a condição da 
autonomia intelectual – isto é, não devem aceitar qualquer 
proposição propagada sem consideração independente e 
seguir apenas os cânones da sua razão. Assim, os boatos 
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tendem a causar danos apenas enquanto os indivíduos que 
se engajam no Mercado das ideias não desempenham a sua 
autonomia intelectual. Caso contrário, devemos considerá-
los e escrutiná-los por meio do debate aberto e robusto. 
 
Referências  
 
ALLPORT, G.; POSTMAN, L. Psicologia del Rumor. Buenos 

Aires: Editorial Psique, 1953. 

ALLPORT, G.; POSTMAN, L. An analysis of rumor.  The 
Public Opinion Quarterly, 10, n° 4, 1946, p. 501-517. 

CLIFFORD, W. K. A Ética da Crença. In MURCHO, D. 
(Org.). A Ética da Crença. Lisboa: Bizâncio, 2010, p. 28-
45. 

COADY, C. A. J. Pathologies of Testimony. In J. LACKEY 
& E. SOSA. (Eds.). The Epistemology of Testimony. 
Oxford: Oxford UP, 2006, p. 253-71. 

COADY, David. Rumour Has It. International Journal of 
Applied Philosophy, 20 (1), 2006, p. 41-53. 

GELFERT, A. A critical introduction to testimony. Sydney 
(Australia): Bloomsbury, 2014. 

GOLDMAN, A. I. Epistemic Paternalism: Communication 
Control in Law and Society. The Journal of Philosophy, 
88, n° 3, 1991, p. 113-131. 

GOLDMAN, A. I. Experts: Which Ones Should You Trust? 
Philosophy and Phenomenological Research, 63, 2001, p. 85-
110. 

GOLDMAN, A. Knowledge in a Social World. Oxford: Oxford 
University Press, 1999. 



260 Direito & Justiça: Festschrift em homenagem a Thadeu Weber 
 

 

 

GORDON, J. John Stuart Mill and “the marketplace of 
ideas”. Social Theory and Practice, 23, n° 2, 1997, p. 235-
249. 

LOCKE, J. An Essay Concerning Human Understanding. J. W. 
YOULTON (Ed.). London: Dent, 1961/1690. 

MILL, J. S. A Liberdade/Utilitarismo. São Paulo: Martins 
Fontes, 2000. 

MILTON, J. Areopagitica. London: Logmans, Green and 
CO.1644/1873.  

SCANLON, D. A Theory of Freedom of Expression. 
Philosophy and Public Affairs, 1, n° 2, 1972, p. 204-226. 

SORIAL, S. Free Speech, Autonomy, and the Marketplace 
of Ideas. The Journal of Value Inquiry, 44, 2010, p. 167-
183. 

SUNSTEIN, C. R. On Rumors: How falsehoods spread; why we 
believe them; what can be done. New York: Farrar, Straus 
& Giroux, 2009. [SUNSTEIN, Cass. A verdade sobre 
os boatos – como se espalham e como acreditamos 
neles. Rio de Janeiro: ELSEVIER, 2010. (Trad. 
Marcio Hack)].  

 



 

Francisco Jozivan Guedes de Lima 
 
Introdução 
 

Se tomamos o termo democracia no rigor da 
acepção, nunca existiu verdadeira democracia, nem 
jamais existirá. É contra a ordem natural que o 
grande número governe e o pequeno seja 
governado1. 

 
Quero iniciar este artigo destacando quatro pontos 

básicos e iniciais de justificação empírico-sociológica de o 
porquê da minha tese que não há uma esfera pública democrática 
no Brasil: (i) um país que diante da conjuntura política de 
crise se polariza movido pelo calor do ódio subsidiado pela 
mídia entre “coxinhas” e “petralhas” e ao invés do diálogo 
respeitoso termina em cusparadas mútuas ainda é uma país 
despolitizado e infantilizado do ponto de vista da cultura 
política; (ii) um país em que parlamentares embasam seu 
“sim” pelos pais, mães, amantes, cachorro, papagaio, etc., e 
ainda por cima fazem apologia em pleno Congresso a 
torturadores da ditadura militar, é um país muito aquém de 

                                                 

 Professor do Programa de Pós-Graduação e da Graduação em Filosofia 
da Universidade Federal do Piauí (UFPI). Doutor em Filosofia pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). 
Contato: Jozivan2008guedes@gmail.com Acesso atualizado ao lattes: 
http://lattes.cnpq.br/8231159547990641  

1 ROUSSEAU. O contrato social, Livro III, capítulo IV, p. 83. 

mailto:Jozivan2008guedes@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/8231159547990641


262 Direito & Justiça: Festschrift em homenagem a Thadeu Weber 
 

 

 

uma esfera pública democrática e inclusive é desrespeitoso 
com os direitos humanos fundamentais; (iii) um país 
dominado pela lógica capital do lucro e pelo homo oeconomicus 
que inclusive invade e perverte a normatividade política 
mediante compra de votos, financiamento criminoso de 
campanha em troca de favores não é ainda como acentua 
Habermas uma esfera pública, mas um mero aparelho 
ideológico burguês. Rawls também já advertia que a razão 
pública e a estabilidade democrática só são possíveis com o 
financiamento público de campanha livrando o processo 
eleitoral da “maldição do dinheiro”; (iv) não há esfera 
pública democrática sem processos deliberativos dos 
cidadãos onde o destino do país é acordado de modo 
“conclave” e endógeno ao parlamento. Isto está mais para 
aristocracia patrimonialista do que para democracia.  

Posto isso, com o intuito de evocar a filosofia para o 
debate e demonstrar a sua utilidade, mencionarei um trecho 
do discurso de Darcy Ribeiro pronunciado durante a 
cerimônia de posse do Reitor Cristóvão Buarque na UNB, 
em 16 de agosto de 1985: 

 

O Brasil precisará de mais uma universidade 
conivente? Pode-se dizer, da cultura erudita 
brasileira, que ela serviu e serve mais às classes 
dominantes, para a opressão do povo, que a outra 
coisa. [...] A dura verdade é que nós, universitários, 
temos sido e somos, também nós, coniventes com o 
atraso do povo brasileiro2.  

  
Como a filosofia hoje não pode tornar-se conivente 

com o status quo? Nada melhor do que engajá-la no debate 
político. A questão que julgo necessária por parte da filosofia 
a fim de confrontar a atual crise e desgaste constitucionais e 
democráticos no Brasil é a seguinte: em que medida a 

                                                 

2 RIBEIRO. O Brasil como problema, p. 279. 
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filosofia política e, especificamente, as teorias da justiça 
podem oferecer ferramentas conceituais básicas para 
iluminar a compreensão da nossa conjuntura? A ideia 
precípua aqui consiste em empreender uma articulação entre 
teoria e prática, defendendo a não-neutralidade da filosofia 
e, ipso facto, a sua imersão na práxis social, política e cultural. 
Esse é o cerne desta pesquisa.  

Para tal imersão e confrontamento do ethos social e 
político brasileiro tomarei como referências algumas teses 
fundamentais, mormente de Kant, Rawls, Habermas e 
Honneth concernentes à esfera pública (Öffentlichkeit). São 
teóricos diferentes em suas abordagens no que concerne ao 
aspecto da fundamentação normativa, uns de cunho 
deontológico e procedimentalista e outros de cunho mais 
reconstrutivista e social, porém podem ser confluentes no 
que diz respeito à propositura de uma esfera pública estável 
e de sociedades mais justas. Além disso, não quero 
metodologicamente tecer as argumentações cimentadas 
numa polarização entre claims for redistribution e claims for 
recognition, pois penso que a tese de uma concepção 
bidimensional de justiça de Nancy Fraser é mais adequada e 
equilibrada para lidar com as injustiças contemporâneas: “a 
justiça hoje requer redistribuição e reconhecimento. 
Nenhum por si só é suficiente”3.  

No Brasil, em específico, as injustiças são 
“ambivalentes”, isto é, compreendem um rol de injustiças 
que dizem respeito às patologias de ordem econômica 
vinculadas à desigualdade social e também de ordem cultural 
ligadas ao não-reconhecimento de algumas categorias 
historicamente excluídas e reprimidas como a mulher, o 
negro, o homossexual, o índio, uma mácula que ainda reside 
com força nos atuais Estados que formalmente intitulam-se 

                                                 

3 “It is my general thesis that justice today requires both redistribution and 
recognition. Neither alone is sufficient”. FRASER; HONNETH. 
Redistribution or recognition? A political-philosophical exchange, p. 9.  
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de direito, mas que na prática adotam táticas contrárias com 
ares de totalitarismo. A legislação tem fornecido um aparo a 
tais categorias, porém o fato de a proteção jurídica existir não 
implica que as tensões estejam já resolvidas no Lebenswelt. Há 
aqui um desajuste, um desacoplamento e uma não-
assimilação entre o normativo e o social. 

Além da inflexão filosófica sobre o tema investigado, 
tomarei como base uma análise interdisciplinar que se servirá 
de alguns teóricos brasileiros clássicos e atuais que ajudarão 
a compreender o nosso ethos social, político e cultural. A ideia 
central é articular uma metodologia dedutiva e indutiva, pois 
sem isso ficamos na pura intelecção a priori dos conceitos ou 
na mera descritividade fenomenológica. 

      
1. O ethos social brasileiro: uma análise a partir de Jesse 
Souza e do conceito de “patologia social” de Honneth 

 
 Na primeira parte do seu livro “Ralé brasileira”, Jessé 

Souza tece o seguinte diagnóstico acerca da construção 
social e simbólica do mito da brasilidade:  

 

Nós, brasileiros, somos o povo da alegria, do calor 
humano, da hospitalidade e do sexo. Em resumo, 
somos o povo da “emocionalidade” e da 
“espontaneidade” enquanto oposição à 
racionalidade fria e ao cálculo que caracterizaria 
supostamente as nações avançadas do centro da 
modernidade. Do Oiapoque ao Chuí, todo 
brasileiro, hoje em dia, se identifica com esse “mito 
brasileiro”4. 

 
 Subjacente a isso está o pressuposto antropológico 

que as nações são marcadas por um sentimento de pertença 
coletivo cimentado no mito fundante que constitui uma 

                                                 

4 SOUZA. Ralé brasileira: quem é e como vive, p. 29. 
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espécie de DNA cultural de um povo; no caso específico da 
brasilidade, a ideia de fundo do mito constitutivo da nossa 
raiz cultural é que nós latinos de um modo geral temos 
“sangue nas veias”, não alcançamos ainda a racionalidade 
devidamente alcançada por países de primeiro mundo, 
principalmente em relação àqueles de matriz europeia. É 
como se estivéssemos ainda numa estrutura pré-moderna e, 
portanto, em um processo tendente à modernização da 
nossa cultura seja ela social ou política. Tal tipo de 
construção simbólica do mito da brasilidade traz consigo 
alguns prejuízos que impactam no ordenamento social e 
político do Brasil porque o suposto não alcance do devido 
progresso da razão acaba por legitimar práticas excludentes 
e não apropriadas para uma esfera pública minimamente 
equitativa, além de passar a falsa impressão que não somos 
capazes de autonomamente sem a ingerência de outrem 
construir de modo legítimo e com senso de justiça as nossas 
próprias instituições democráticas. Como enfatiza o próprio 
Jessé Souza,   

 

A importância existencial, social e política desse tipo 
de construção simbólica é, portanto, fundamental. 
Ela revela, por assim dizer, o DNA “simbólico” de 
uma sociedade. Ela pode explicar, por exemplo, por 
que em países como o Brasil só se pensa na 
dimensão material que se mede em dinheiro ou PIB. 
Os países sociais democratas da Europa, ao 
contrário, se comparam constantemente em termos 
de qualidade de vida, serviço médico e educacional, 
na garantia de liberdades individuais ou na forma 
mais ou menos generosa com que se recebem 
imigrantes”5.  

 

                                                 

5 SOUZA. Ralé brasileira: quem é e como vive, p. 31. 
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O modo como está construído o nosso mito fundador 
como desde o seu início corrompido por portugueses e 
como se não tivesse mais jeito, legitima a construção de uma 
sociedade sem senso ético e de esfera pública político-
democrática como se a herança patrimonialista e o 
imperativo de sempre obter vantagens perante o outro fosse 
uma conditio sine qua non do brasileiro, um ethos cobrado dos 
pais a seus filhos: desde a tenra idade as crianças são 
estimuladas a “não ficar para trás”, devem ser espertas em 
relação a outrem, isto é, devem sempre vencer mesmo que 
em detrimento de laços de sociabilidade e solidariedade que 
pudessem vir a ser estabelecidos. A lógica competitiva do 
mercado neoliberal vige nas bases da educação. O trapacear 
é visto não como um desvio ético, mas como coisa de 
“esperto” – pois os fins justificam os meios. É justamente 
esse tipo de costume pervertido que num aspecto de 
circularidade é reproduzido quase que de modo natural e 
irrefletido no campo político e institucional invadindo de 
modo veemente inclusive os três poderes em práticas 
ilegítimas e no mínimo suspeitas. Circularidade no sentido 
que contamina a sociedade quase no seu todo e, nesse 
sentido, não está somente aqui ou acolá.  

Isso implica que no Brasil banir a corrupção não 
significa de modo ingênuo simplesmente atacar um partido 
específico como um bode expiatório ou concretizar o 
impeachment de um presidente através de processo político 
sem crime constitucional, sobretudo, quando se observa que 
os parlamentares votantes pela admissão do processo são em 
sua maioria réus em ato ou potencialmente, o que 
desqualifica um processo eivado de ilegalidades, imoralidade 
política, manobras, cinismo e hipocrisia.   

Dentro do paradigma monológico da obtenção de 
vantagens, é normal corromper e ser corrompido, é normal 
enriquecer ilicitamente, passar por cima da legalidade ou 
dobrá-la ao seu favor, é normal dar golpe como um soberano 
que excede à normatividade, e é justamente isso que separa 
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os vencedores (aqueles bem-sucedidos) dos fracassados; em 
síntese, “se dar bem na vida”, dentro desta construção 
simbólica socialmente patológica, implica individualizar-se, 
distinguir-se com o carro do ano, a casa mais bonita, 
empregados, poder, luxo e outras prerrogativas.  

O conceito de “socialmente patológico” remete aqui a 
Honneth. No artigo “as enfermidades da sociedade” (Die 
Krankheiten der Gesellschaft) ele afirma que “estamos 
convencidos de que não apenas seja possível falar de uma 
patologia ou de uma desorganização em referência ao 
organismo e à psique do indivíduo, mas também com 
referência a organizações sociais e sociedades como um 
todo”6. Por patologia, Honneth entende a deficiência do 
indivíduo em compreender e vivenciar adequadamente as 
normas sociais e a vida coletiva da qual faz parte, um 
conceito que no sentido da filosofia social teria sido 
projetado na Rechtsphilosophie hegeliana como ele faz questão 
de esclarecer em Pathologien der Vernunft: “[...] Hegel estava 
convencido de que as patologias sociais deveriam ser 
entendidas como o resultado da incapacidade da sociedade 
para expressar adequadamente o potencial racional já 
inerente às suas instituições, práticas e rotinas diárias”7.  

A diferença sutil entre uma patologia social intuída por 
Hegel e recepcionada por Honneth, reside no fato que a 
nossa brasileira parecer ser mais profunda e complexa, haja 
vista não pressupor apenas uma “incapacidade” normativa 
de um indivíduo seguir regras sociais estabelecidas por 
instituições supostamente justas, pois as nossas próprias 

                                                 

6 HONNETH. As enfermidades da sociedade: aproximação a um conceito 
quase impossível, p. 576. 

7 “[…] Hegel was convinced that social pathologies were to be 
understood as the result of the inability of society to properly express the 
rational potential already inherent in its institutions, practices, and 
everyday routines”. HONNETH. Pathologies of reason: on the legacy of 
critical theory, p. 23.  
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instituições são factualmente patológicas, no sentido que nos 
serviços públicos cotidianos cedem a dinâmicas corruptivas 
da “cordialidade” e do “jeitinho brasileiro” como, por 
exemplo, facilitar o atendimento de uns cidadãos em 
detrimento de outros que padecem em longas filas à espera 
de serviços que muitas vezes são procrastinados e nunca 
ofertados. Em síntese, a patologia social aqui no Brasil é mais 
complexa porque incide concomitantemente sobre 
indivíduo e instituições sociais. Nesse sentido, é uma 
deformidade cultural que precisa ser urgentemente debatida, 
refletida, alterada.   

A intenção por detrás dessa dinâmica patológica aqui 
no Brasil segundo a minha argumentação consiste em 
apartar-se da ralé, independentemente de qualquer fosso ou 
estratificação social que venha a ser reforçado. Nesta ótica, 
quanto mais se empobrece e sucateia os serviços públicos 
(saúde, transporte...), mais a distinção social entre os que têm 
e os que não têm torna-se visível. Nesta ótica do micropoder, 
vale de tudo para distinguir-se e aparecer ostensivamente: 
vale o símbolo da OAB no carro, a indumentária branca de 
médico que é chamado de doutor mesmo sem 
doutoramento, vale ser um político que se torna rico 
ilicitamente, etc. O que vale é impor-se, o status, de 
preferência naquelas cidades interioranas ou mesmos em 
grandes cidades que ainda não alcançaram o devido 
esclarecimento crítico e, consequentemente, o povo é mais 
fácil de ser enganado e manipulado. Cito mais uma vez Jesse 
Souza a fim de corroborar este argumento: 

 

O ponto principal para que essa ideologia funcione 
é conseguir separar o indivíduo da sociedade. Nesse 
sentido, toda determinação social que constrói 
indivíduos fadados ao sucesso ou ao fracasso tem 
que ser cuidadosamente silenciada. É isso que 
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permite que se possa culpar os pobres pelo próprio 
fracasso”8 

 

 Trata-se de um modelo liberal e aburguesado no 
sentido mais pejorativo e cruel possível porque ele está 
assentado na insensibilidade e invisibilidade social da parte 
dos que ostentam em relação aos que sofrem. Ele funciona 
sob a premissa e o subterfúgio ilusório da “meritocracia” 
endossado pela mídia e pela indústria cultural de um modo 
geral: no seu âmago está o anúncio que a conquista é fruto 
de um sucesso pessoal e não coletivo. Isso faz com que os 
laços éticos e políticos de solidariedade sejam obliterados e 
suplantados pela “concorrência”; o outro é o meu 
concorrente e não o meu parceiro. O tipo de racionalidade 
demandada aí não é a comunicativa com vistas ao 
entendimento mútuo e à emancipação, mas aquela 
instrumental tendente a dobrar o oponente, falando-se aqui 
em termos habermasianos9.  

Em Technik und Wissenschaft als “Ideologie” (1968), 
Habermas já salientava a necessidade de se ir além da 
focagem subjetiva resultante do conceito weberiano de 
racionalização que persiste em Parsons, e propõe uma 
distinção entre trabalho (Arbeit) e interação (Interaktion) 
como a chave de compreensão do agir social. Por trabalho 
Habermas entende a ação racional teleológica ou o agir 
instrumental dirigido a fins técnicos; por interação entende a 

                                                 

8 SOUZA. Ralé brasileira: quem é e como vive, p. 43. 

9 Em Nachmetaphysisches Denken, Habermas faz a seguinte distinção entre 
agir comunicacional e agir instrumental: “O agir comunicativo distingue-
se, pois, do estratégico, uma vez que a coordenação bem-sucedida da 
ação não está apoiada na racionalidade teleológica dos planos individuais 
de ação, mas na força racionalmente motivadora de atos de 
entendimento, portanto, numa racionalidade que se manifesta nas 
condições requeridas para um acordo obtido comunicativamente”. 
HABERMAS. Pensamento pós-metafísico: estudos filosóficos, p. 72.   
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ação comunicativa dirigida ao entendimento mútuo10. Não 
se trata de abolir a racionalidade instrumental ou a esfera do 
trabalho, mas de demonstrar a necessidade da instauração da 
racionalidade comunicativa como instância de emancipação 
e fortalecimento da esfera pública e, concomitantemente, 
como uma forma de sanar o problema da “despolitização da 
esfera pública” e de um ethos social patológico, isto é, de uma 
subjetividade autopotente, autorreferenciada e monológica. 

Em Das Recht der Freiheit (2011), Honneth entende que 
o tratamento das patologias sociais se operacionaliza 
mediante a eticidade democrática e a concretização da 
liberdade social para além dos limites monológicos da 
liberdade negativa/abstrata (jurídica) e da liberdade 
reflexiva/subjetiva (moral). Não se trata de uma repetição da 
dialética da filosofia do direito de Hegel porque para 
Honneth a eticidade de Hegel ainda tem um tom 
marcadamente substancialista, metafísica, sob o 
protagonismo do espírito absoluto em detrimento da 
vontade democrática dos cidadãos11. Na tese de Honneth a 
efetivação da liberdade social está condicionada a cinco 
pontos fundamentais: (i) garantia constitucional dos direitos 
conquistados em lutas por reconhecimento; (ii) existência de 
um espaço comunicacional que supere as divisões de classe 
e possibilite o intercâmbio de opiniões diferentes; (iii) um 
sistema diferenciado de meios de comunicação de massa sem 
manipulação midiática; (iv) prestação de serviços 
voluntários por parte dos cidadãos como uma forma de 
vivenciar os laços de solidariedade e engajamento; (v) e a 
implementação da liberdade social na vida pública 
democrática12.     

                                                 

10 Cf. HABERMAS. Técnica e ciência como “Ideologia”, p. 57. 

11 HONNETH. O direito da liberdade, p. 485. 

12 HONNETH. O direito da liberdade, p. 554-559. 
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Qual o saldo de um ethos social patológico?  É óbvio 
que é um saldo negativo para a equidade social e para a 
estabilidade das instituições de um país, estabilidade esta 
vislumbrada na atenuação das desigualdades sociais, nas 
dinâmicas mútuas de reconhecimento, na consolidação de 
uma esfera pública democrática politizada com uma 
estabilidade constitucional resistente a golpismos, dentre 
outros aspectos que colaboram para o bem-estar e qualidade 
de vida de todos os membros da sociedade. O contrário 
disso, é a vigência de um paradigma meramente imunitário 
(immunitas) que segundo Roberto Esposito significa 
justamente a ruptura com a communitas em prol de uma visão 
atomista e contratualista da conservação e proteção da vida 
(conservatio vitae) 13.  

 
2. Bases da esfera pública: uma análise a partir de Kant, 
Rawls e Habermas 

 
Em Faktizität und Geltung (1992), Habermas concebe a 

esfera pública como uma estrutura comunicacional e um espaço 
social gerado no agir comunicativo para o debate com vistas à coisa 
pública. “A esfera pública pode ser descrita como uma rede 
adequada para a comunicação de conteúdos, tomadas de 
posição e opiniões; nela os fluxos comunicacionais são 
filtrados e sintetizados, a ponto de se condensarem em 
opiniões públicas enfeixadas em temas específicos”14.  

Penso que Kant foi o primeiro de um modo claro e 
sistemático a se preocupar com o tema da esfera pública 
quando pensou o republicanismo como a forma de governo 
mais apta a administrar de um modo universal o direito e, 

                                                 

13 Acerca do conceito de “paradigma imunitário”, cf. ESPOSITO. Bios: 
Biopolítica e filosofia, p. 80.   

14 HABERMAS. Democracia e direito, v2: entre facticidade e validade, p. 
92. 



272 Direito & Justiça: Festschrift em homenagem a Thadeu Weber 
 

 

 

consecutivamente, propôs o princípio da publicidade ou da 
esfera pública (Prinzip der Öffentlichkeit) a fim de garantir 
normativamente a estruturação de uma sociedade justa. Cito: 
“todas as ações relativas ao direito de outros homens cuja 
máxima não se conciliar com a publicidade são injustas” 
(Alle auf das Recht anderer Menschen bezogene Handlungen, deren 
Maxime sich nicht mit der Publizität verträgt, sind unrecht)15. Na 
Fundamentação, temos o imperativo categórico como um 
princípio de universalização normativa para a ação moral; no 
nível político e jurídico temos o princípio da publicidade. A 
intenção é que os homens de Estado não atuem a partir da 
reservatio mentalis (intenção secreta) criando um clima de golpe 
e inconstitucionalidade. A publicidade dos atos do governo 
e do aparato político como um todo constitui uma 
prevenção e uma prestação de contas antecipada ao cidadão.     

O ancoramento do funcionamento da política no 
princípio formal da publicidade implica em termos de 
governabilidade que o governante não venha a se 
transformar num “moralista político”, um tipo de chefe de 
Estado que burla a constituição e impõe seu modo de 
governar de acordo com sua conveniência, fazendo com que 
a esfera pública seja convertida em mero instrumento de 
manipulação, algo que a deixaria a mercê de um realismo 
político estruturado em torno da aquisição, manutenção e 
expansão do poder. Não há dentro do normativismo 
republicano de Kant um espaço para o Estado de exceção, 
isto é, uma prática na qual segundo Agamben o soberano 
está, ao mesmo tempo, dentro e fora do ordenamento 
jurídico cabendo a ele se a constituição pode suspensa ou 
não16, pois a instância máxima de soberania do Estado de 
direito kantiano é a constituição e não o soberano.  

                                                 

15 KANT. À paz perpétua, p. 76. 

16 AGAMBEN. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua 1, p. 23.  
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Sobre a gênese da esfera pública democrática a tese de 
Honneth é que “uma vida pública-política, entendida como 
esfera discursiva da formação democrática da vontade de um 
povo que se vê como soberano, tem seu surgimento factual 
somente nos Estados nacionais do século XIX”17. Eu não 
endosso esta tese porque caso ela fosse legítima os 
totalitarismos genocidas das guerras mundiais no século XX 
não teriam ocorrido. Enxergo a formação da esfera pública 
democrática como uma consequência pós-guerra e de todo 
o processo de amadurecimento depreendido a partir daí em 
muitas nações ocidentais.  

Um último aspecto que quero destacar é a relação 
entre uma esfera pública democrática e o fato do pluralismo. 
Penso que Rawls oferece critérios bem fundamentados para 
justificar essa relação. No seu entender, o pluralismo é parte 
inerente dos Estados democráticos. Entretanto, há de se 
frisar que não se trata de qualquer pluralismo, mas daquele 
que passa pelo crivo da razoabilidade e que, 
consequentemente, não fique apenas no nível do racional. O 
“racional” pertence à dimensão mais individual e concerne 
ao desejo do indivíduo em perpetuar sua concepção de bem: 
ele traça os meios eficazes para atingir determinados fins. É 
algo similar à racionalidade teleológica ou à racionalidade 
meio-fim (Zweckrationalität) diagnosticada por Max Weber e 
recepcionada por Habermas em Technik und Wissenschaft als 
„Ideologie” (1968), em Theorie des kommunikativen Handelns 
(1983) e em Nachmetaphysisches Denken (1988) na sua distinção 
entre racionalidade instrumental e racionalidade 
comunicativa com vistas ao entendimento mútuo e à 
emancipação. Podemos ter sistemas totalitários altamente 
racionais no sentido de estratégicos, entretanto, fatalmente 
perversos e obviamente contrários à razoabilidade. Para além 
do racional e superando sua delimitação subjetivista, o 

                                                 

17 HONNETH. O direito da liberdade, p. 502. 
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“razoável” pertence à dimensão mais intersubjetiva e social 
e refere-se à reciprocidade e à cooperação. De acordo com 
o próprio Rawls, “o razoável é um componente da ideia de 
sociedade como um sistema de cooperação equitativa, e é 
parte da ideia de reciprocidade a suposição de que esses 
termos equitativos devem ser aqueles que é razoável que 
todos aceitem”18. O razoável, diferentemente do racional, 
volta-se para o publicum.  

A questão da teoria rawlsiana da justiça consiste em 
saber como instituir princípios fundamentais de justiça 
(Grundgerechtigkeitsprinzipien) no interior das sociedades 
plurais. O seu ponto de partida é uma concepção normativa 
de pessoa capaz de senso de justiça e de professar um 
determinado bem. Ora, os bens são plurais, variam de 
indivíduo para indivíduo, de sociedade para sociedade, 
entretanto, para a estabilidade político-social e constitucional 
objetivando a implementação de uma sociedade bem-
ordenada é necessário um deontologismo articulado na 
primazia do justo sobre o bem. Isso traz um implicativo 
central para a razão pública: os indivíduos 
independentemente de suas doutrinas abrangentes (doutrina 
moral, filosófica, religiosa...) devem participar da esfera 
pública como cidadãos com argumentos constitucionais. 
Trata-se, portanto, de uma razão endereçada aos cidadãos 
enquanto tais.  

 

Os cidadãos percebem que não podem chegar a um 
acordo ou mesmo aproximar-se da compreensão 
mútua com base em suas doutrinas abrangentes 
irreconciliáveis. [...]. Proponho que, na razão pública, 
as doutrinas abrangentes da verdade ou do direito 
sejam substituídas por uma ideia do politicamente 

                                                 

18 RAWLS. O liberalismo político, conferência II, § 1, p. 58-59. 
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razoável voltada aos cidadãos na condição de 
cidadãos19. 

 
O êxito normativo da esfera pública no modelo 

rawlsiano de uma concepção política e não metafísica de 
justiça embasada na liberdade e na igualdade pressupõe, 
destarte, que os princípios de justiça sejam públicos e 
pensados procedimentalmente objetivando a imparcialidade 
a partir de um véu de ignorância na posição original, de 
modo que as partes não decidam sobre tais princípios a partir 
de tendenciosidades e elementos contingentes como 
vantagens ligadas à posição social, bases naturais e elementos 
históricos quaisquer. “Tais vantagens e influências 
contingentes que se acumularam no passado não devem 
afetar um acordo sobre os princípios que deverão regular as 
instituições da própria estrutura básica do presente e do 
futuro”20. Independente de críticas advindas das teorias 
socio-reconstrutivistas, há aí na tese de Rawls algo fulcral 
para as sociedades democráticas atuais: o zelo pela justiça 
sob um embasamento constitucional sem apelar para 
barganhas e manobras políticas de baixo calão.   

  
Considerações finais: não há esfera pública 
democrática no Brasil  

 
O ponto central argumentado neste artigo consistiu 

em sustentar a tese que não há ainda no Brasil uma esfera 
pública democrática. É necessário aqui não confundir o 
funcionamento do aparelho burocrático e administrativo do 
Estado com esfera pública. A burocracia tem uma 
funcionalidade procedimental e funciona com vistas à 
optimização; ela é própria de uma organização 

                                                 

19 RAWLS. O liberalismo político, p. 523. 

20 RAWLS. O liberalismo político, conferência I, § 4, p. 27. 
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administrativa do Estado moderno. Entretanto, esfera 
pública democrática é algo mais complexo: ela supera a 
patologia social da obtenção de vantagens pessoais em 
detrimento da coletividade; ela aponta para a politização do 
espaço oferecendo mecanismos legítimos de participação 
dos cidadãos nas decisões concernentes às questões ligadas 
à vida em comunidade, superando inclusive o voto que 
muitas das vezes é usado como formalidade eleitoreira 
inafetiva e objeto de compra e venda. “Inafetiva” no sentido 
que não tem força pós-eleições e também no sentido que é 
invalidado por grupos político-econômico-midiáticos que 
golpeiam a soberania popular quando tentam destituir 
presidentes legitimamente eleitos sem algum crime 
comprovado e transitado em julgado conforme o devido 
processo legal. 

Numa democracia deliberativa funcionam o 
plebiscito, o referendo, os sindicatos, as representações da 
sociedade civil, e funcionam tendo em vista o bem público e 
por isso não se corrompem ou não se deixam negociar. Ela 
(esfera pública democrática) rompe com o atomismo 
individualista e demanda dos indivíduos um engajamento na 
vida pública; ela desacomoda. O seu caráter é essencialmente 
deliberativo. É a esfera pública que confere ao Estado de 
direito uma efetividade democrática mais plena possível para 
além das meras formalidades. Como acentua Habermas:  

 

Uma ordem jurídica é legítima quando assegura por 
igual a autonomia de todos os cidadãos. E os 
cidadãos só são autônomos quando os destinatários 
do direito podem ao mesmo tempo entender-se a si 
mesmos como autores do direito. E tais autores só 
são livres enquanto participantes de processos 
legislativos regrados de tal maneira e cumpridos sob 
tais formas de comunicação que todos possam supor 
regras firmadas desse modo mereçam concordância 
geral e motivada pela razão. Do ponto de vista 
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normativo, não há Estado de direito sem 
democracia21. 

 
No Brasil a democracia é por demais recente; é uma 

conquista pós-ditadura militar (1964-1985); ela ainda está 
engatinhando a duros golpes advindos de resquícios de 
coronelismos que tentam impor-se pela força e de práticas 
de exceção advindos de grupos de poder que manipulam o 
espaço público, inclusive subsidiados pela mídia hegemônica 
e por acordos celebrados com setores privados comerciais 
sanguessugas que sangram os recursos públicos oriundos de 
pesados impostos que de um lado recaem, sobretudo, sobre 
a população pobre e a classe média e, de outro lado, isentam 
ricos e, ironicamente, os templos religiosos num país secular 
do ponto de vista de sua constituição política. A defasagem 
do publicum no Brasil seja nos processos administrativos, no 
uso de verbas ou nos serviços ofertados, oneram o cidadão 
duplamente: ele tem que pagar impostos que deveriam ser 
revertidos em serviços e bens básicos e, como não há este 
retorno, tem que pagar planos privados, seja um plano de 
saúde, algum tipo de seguro, educação etc.  

A patologia social arraigada no ethos e na cultural 
brasileira expresso na busca quase que natural de sempre 
obter vantagens sobre outrem, invade o cenário político e 
destrói as possibilidades de uma esfera pública democrática 
e solidária fazendo diluir o senso de pertença comunitária 
(Gemeinschaftlichkeit). Ideias básicas de sociedades justas como 
“amizade cívica” e “patriotismo constitucional” são diluídas 
pela cordialidade e uma ética do aprazível onde uns são 
beneficiados em detrimento de outros, e com isso a esfera 
pública tem suas bases solapadas.  

No seu livro A cabeça dos Brasileiros, Alberto Carlos 
Almeida constata que em torno de 75% dos brasileiros 

                                                 

21 HABERMAS. A inclusão do outro: estudos de teoria política, p. 242. 
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entrevistados estão de acordo com o bordão “cada um cuida 
do que é seu e o governo cuida do que é público”22. As bases 
da esfera pública são solapadas justamente quando os 
interesses privados se sobrepõem aos interesses coletivos. 
Rousseau viu nisso a dificuldade de implementação da 
democracia quando afirmou: “nada mais perigoso que a 
influência dos interesses privados nos negócios públicos”23. 

Não há no Brasil uma esfera pública democrática e 
deliberativa porque a racionalidade que impera é 
instrumental; a racionalidade discursiva tendente à 
emancipação e ao entendimento mútuo é sufocada e 
violentada por táticas de repressão e retaliação. O medo, 
especialmente, em cidades pequenas onde o prefeito e 
vereadores escarneiam do povo, é o elemento central da 
inconsistência política da esfera pública que nunca há de vir. 
Mesmo em nível federal, escancaradamente não há um 
respeito normativo pela constituição: esta é violada e 
instrumentalizada por arranjos, barganhas e manobras; 
emendas e votos são negociáveis. As muitas decisões 
concernentes à vida pública dos cidadãos são tomadas “na 
calada da noite”, às vésperas de datas comemorativas ou 
simplesmente na marra de um congresso na sua maioria 
aristocrata e conservador sem a mínima deliberação e debate 
na esfera pública.  

Isso faz lembrar José Murilo de Carvalho no seu livro 
Os bestializados parafraseando as palavras do abolicionista 
Aristides Lobo, citando o ato de fundação do 
republicanismo no Brasil no qual “[...] o povo teria assistido 
‘bestializado’ à proclamação da República, sem entender o 
que se passava”24. Essa atitude bestial do povo ao ver os 
militares proclamar a República, sem a mínima participação 

                                                 

22 ALMEIDA. A cabeça dos brasileiros, p. 101. 

23 ROUSSEAU. O contrato social, capítulo IV, Livro III, p. 82.  

24 CARVALHO. Os bestializados, p. 68.  
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das camadas populares, denuncia o atrofiamento da 
cidadania no Brasil, o que demonstra que os indivíduos 
estavam formalmente livres, isto é, tinham seu direito civil à 
liberdade garantido, entretanto eram politicamente inativos. 
A cidadania como um conceito pleno só se efetiva quando 
composto por elementos civis, políticos e sociais como já 
advertira Marshall25. 

Quero suspender estas reflexões com duas passagens 
que considero centrais acerca da temática investigada: uma 
de Raymundo Faoro sobre o patrimonialismo, e uma outra 
de Darcy Ribeiro sobre as nossas lutas históricas por 
emancipação que nos reportam às nossas origens 
revolucionárias. Tais citações apontam que sobre este tema 
da esfera pública democrática no Brasil não há ilação 
fechada, mas a imprescindibilidade de um permanente 
debate e de uma constante transformação do nosso ethos 
social, político e cultural em suas bases.  

 Raymundo Faoro:  
 

O poder – a soberania nominalmente popular – tem 
donos, que não emanam da nação, da sociedade, da 
plebe ignara e pobre. O chefe não é um delegado, 
mas um gestor de negócios, gestor de negócios e não 
mandatário. O Estado, pela cooptação sempre que 
possível, pela violência se necessário, resiste a todos 
os assaltos, reduzido, nos seus conflitos, à conquista 
dos membros graduados de seu estado-maior. E o 
povo, palavra e não realidade dos contestários, que 
quer ele? Este oscila entre o parasitismo, a 
mobilização das passeatas sem participação política, 
e a nacionalização do poder, mais preocupado com 
os novos senhores, filhos do dinheiro e da 
subversão, do que com os comandantes do alto, 
paternais e, como o bom príncipe, dispensários de 
justiça e proteção. A lei, retórica e elegante, não o 

                                                 

25 MARSHALL. Cidadania, classe social e status, p. 63.  
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interessa. A eleição, mesmo formalmente livre, lhe 
reserva a escolha entre opções que ele não 
formulou26. 

 
Darcy Ribeiro: 
 

O povo brasileiro pagou, historicamente, um preço 
terrivelmente alto em lutas das mais cruentas de que 
se tem registro na história, sem conseguir sair, 
através delas, da situação de dependência e opressão 
em que vive e peleja. Nessas lutas, índios foram 
dizimados e negros foram chacinados aos milhões, 
sempre vencidos e integrados nos plantéis de 
escravos. O povo inteiro, de vastas regiões, às 
centenas de milhares, foi também sangrado em 
contrarrevoluções sem conseguir jamais, senão 
episodicamente, conquistar o comando de seu 
destino para reorientar o curso da história27. 
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Ingo Wolfgang Sarlet1 
 
1 –  INTRODUÇÃO 
 

O assim chamado direito (e garantia) a um mínimo 
existencial para uma vida digna tem sido presença constante 
no debate acadêmico e jurisdicional brasileiro, especialmente 
na sua articulação com os direitos fundamentais sociais. 
Todavia, é precisamente na esfera dos direitos fundamentais 
sociais (doravante chamados de direitos sociais) que se 
percebe, à vista dos desenvolvimentos na esfera doutrinária 
e jurisprudencial, o quanto o recurso à noção de um mínimo 
existencial, designadamente de um direito fundamental à sua 
proteção e promoção, tem sido realmente produtiva ou 
apresenta aspectos dignos de maior reflexão quanto à sua 
correta compreensão e manejo, inclusive como critério para 
balizar uma ponderação quando se cuida de assegurar, ou 
não, um direito subjetivo a prestações sociais em face de 
outros direitos fundamentais ou outros princípios e regras de 
matriz constitucional e legal, mas também em face dos 
limites fáticos postos pelo problema da escassez de recursos.  

                                                 

1  Doutor e Pós-Doutor em Direito pela Universidade de Munique 
(Ludwig-Maximilians-Universität-München). Professor Titular da 
Faculdade de Direito e dos Programas de Mestrado e Doutorado em 
Direito e em Ciências Criminais da PUCRS. Professor da Escola 
Superior da Magistratura do RS (AJURIS), Desembargador do TJRS.  
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 Muito embora se esteja a revisitar o tema, 
aproveitando boa parte de escritos anteriores de nossa lavra, 
o que se pretende no presente texto, é, além de uma 
atualização bibliográfica e jurisprudencial, inserir o tema no 
debate que de há algum tempo se trava na doutrina brasileira 
em torno do assim chamado “ativismo judicial”, com 
atenção particular para a atuação da Jurisdição 
Constitucional, representada pelo seu órgão máximo, o 
Supremo Tribunal Federal (STF), desta feita, contudo, 
priorizando uma análise comparativa com a prática decisória 
do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha (TCF). 
Para tanto, não se intenta inventariar de modo exaustivo a 
jurisprudência de ambos os Tribunais, mas sim, à luz de 
alguns exemplos representativos extraídos do respectivo 
repertório decisório, examinar se e em que medida também 
o modo pelo qual o direito ao mínimo existencial é 
compreendido e aplicado, especialmente no que diz com sua 
relação com o principio da dignidade da pessoa humana e os 
direitos fundamentais socioambientais, pode ser enquadrado 
naquilo que tem sido (no nosso sentir nem sempre 
apropriadamente) designado de “ativismo judicial”.  

De todo modo, não se pretende aqui discorrer sobre 
a noção do “ativismo judicial” em si mesma, mas sim, 
verificar se – mediante a análise de decisões de ambos os 
Tribunais referidos e de modo articulado com a doutrina 
sobre o tema - existem distorções relevantes no modo de 
compreensão e aplicação da noção de mínimo existencial e 
que possam, ou não, implicar críticas de ordem 
metodológica ou mesmo substancial, eventualmente 
ensejando até mesmo a objeção de uma intervenção 
inadequada ou mesmo excessiva (desproporcional) do Poder 
Judiciário na esfera legislativa ou administrativa. Ainda em 
sede introdutória, calha chamar a atenção para o fato de que, 
a exemplo de outros institutos e conceitos jurídicos, o 
mínimo existencial corresponde (ao menos na forma pela 
qual tem sido compreendido entre nós) em grande medida a 
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uma importação jurídica, mediante adesão, ainda que com 
variações importantes, à tradição constitucional alemã, o que 
também nos anima a investir numa análise pautada, ao 
menos em parte, na comparação entre as duas ordens 
jurídicas.  

Antes de avançar, iniciando por uma aproximação 
conceitual, de modo a lançar alguma luz pelo menos sobre 
as origens, conceito e conteúdo da noção de um mínimo 
existencial, é o caso de agradecer aos organizadores da 
presente coletânea pela oportunidade de contribuir para a 
merecida homenagem que ora recebe o ilustre colega e 
amigo Professor Doutor Thadeu Weber, que, ademais de sua 
notável trajetória na esfera da Filosofia e da Filosofia do 
Direito, também tem feito do tema objeto de seus sempre 
sérios e competentes estudos e escritos.   

 
2 –  O MÍNIMO EXISTENCIAL COMO DIREITO 
E GARANTIA FUNDAMENTAL 

 
A atual noção de um direito fundamental ao mínimo 

existencial, ou seja, de um direito a um conjunto de 
prestações estatais que assegure a cada um (a cada pessoa) 
uma vida condigna, arranca da idéia de que qualquer pessoa 
necessitada que não tenha condições de, por si só ou com o 
auxílio de sua família prover o seu sustento, tem direito ao 
auxílio por parte do Estado e da sociedade, de modo que o 
mínimo existencial, nessa perspectiva, guarda alguma relação 
(mas não se confunde integralmente) com a noção de 
caridade e do combate à pobreza, central para a doutrina 
social (ou questão social) que passou a se afirmar já ao longo 
do Século XIX2, muito embora a assistência aos 

                                                 

2 Cf., por todos, ARNAULD, Andreas von. “Das Existenzminimum”, 
in: ARNAULD, Andreas von; MUSIL, Andreas (Ed.). Strukturfragen des 
Sozialverfassungsrechts, Tübingen: Mohr Siebeck, 2009, p. 253 e ss., 
apontando para o fato de que na Legislação da Prússia, em 1794, já havia 
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desamparados tenha constado na agenda da Igreja e de 
algumas políticas oficiais já há bem mais tempo3. Convém 
recordar, ainda, que já na fase inaugural do 
constitucionalismo moderno, com destaque para a 
experiência francesa revolucionária, assumiu certa relevância 
a discussão em torno do reconhecimento de um direito à 
subsistência, chegando mesmo a se falar em “direitos do 
homem pobre”, na busca do rompimento com uma tradição 
marcada pela idéia de caridade, que ainda caracterizava os 
modos dominantes de intervenção social em matéria de 
pobreza, debate que acabou resultando na inserção, no texto 
da Constituição Francesa de 1793, de um direito dos 
necessitados aos socorros públicos, ainda que tal previsão 
tenha tido um caráter eminentemente simbólico4.  

De qualquer sorte, independentemente de como a 
noção de um direito à subsistência e/ou de um 
correspondente dever do Estado (já que nem sempre se 
reconheceu um direito subjetivo (exigível pela via judicial) do 
cidadão em face do Estado) evoluiu ao longo do tempo, 
tendo sido diversas as experiências em diferentes lugares, o 
fato é que cada vez mais se firmou o entendimento – 
inclusive em Estados constitucionais de forte coloração 
liberal – de que a pobreza e a exclusão social são assuntos de 
algum modo afetos ao Estado, ainda que por razões nem 

                                                 

a previsão da obrigação do Estado em cuidar da alimentação e atenção 
daqueles cidadãos que não conseguiam prover o seu próprio sustento ou 
mesmo por meio de outros particulares, com base em disposições legais 
especiais. 

3 V. também TORRES, Ricardo Lobo. O Direito ao Mínimo Existencial, 
Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 3 e ss., e, por último, no âmbito da 
literatura brasileira dedicada especialmente ao tema, NETO, Eurico 
Bitencourt. O Direito ao Mínimo para uma Existência Condigna, Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2010, p. 23 e ss.  

4 Sobre este debate, v., por todos, HERRERA, Carlos Miguel. Les Droits 
Sociaux, Paris: PUF, 2009, p. 39 e ss.  
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sempre compartilhadas por todos e em todos os lugares, 
visto que mesmo no plano da fundamentação filosófica, ou 
seja, da sua sinergia com alguma teoria de Justiça, são 
diversas as alternativas que se apresentam.5 Mesmo na esfera 
terminológica nem sempre se verifica coincidência, pois ao 
passo que alguns (como também prevalece no Brasil) 
preferem utilizar a expressão mínimo existencial, outros 
falam em mínimos sociais, ou mesmo em um mínimo de 
subsistência ou um mínimo vital, embora nem sempre tais 
expressões sejam utilizadas como sinônimas, visto que 
podem estar associadas a conteúdos mais ou menos 
distintos, a despeito de alguns elementos em comum, como 
é o caso, em especial, o reconhecimento de um direito a 
prestações materiais por parte do Estado.  

Sem prejuízo de sua previsão (ainda que com outro 
rótulo) no plano do direito internacional dos direitos 
humanos, como é o caso do artigo XXV da Declaração da 
ONU, de 1948, que atribui a todas as pessoas um direito a 
um nível de vida suficiente para assegurar a sua saúde, o seu 
bem-estar e o de sua família, a associação direta e explícita 
do assim chamado mínimo existencial com a dignidade da 
pessoa humana encontrou sua primeira afirmação textual, no 
plano, constitucional, na Constituição da República de 
Weimar, Alemanha, em 1919, cujo artigo 151 dispunha que 
a vida econômica deve corresponder aos ditames da Justiça 
e tem como objetivo assegurar a todos uma existência com 

                                                 

5 Cf., por exemplo, as teorizações de John Rawls e Michael Walzer 
colacionadas e comentadas por BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia 
Jurídica dos Princípios Constitucionais, Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 123 
e ss. A respeito das diversas fundamentações de um direito ao mínimo 
existencial, v., por último, na doutrina brasileira, TORRES, Ricardo 
Lobo. O Direito ao Mínimo Existencial, op. cit., p. 13-34 e 54-81. Por 
último, explorando o tema nessa perspectiva, v. WEBER, Thadeu. Ética 
e Filosofia do Direito. Autonomia e Dignidade da Pessoa Humana, Petrópolis: 
Vozes, 2013, especialmente p. 205, a partir do pensamento de John 
Rawls.  
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dignidade, noção que foi incorporada à tradição 
constitucional brasileira desde 1934, igualmente no âmbito 
da ordem econômica e/ou social, de tal sorte que o artigo 
170 da CF dispõe que “a ordem econômica, fundada na 
valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 
fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames 
da justiça social...”.  É preciso lembrar, contudo, que na 
condição de finalidade ou tarefa cometida ao Estado no 
âmbito dos princípios objetivos da ordem social e 
econômica, o mínimo existencial, ou seja, o dever de 
assegurar a todos uma vida com dignidade, não implicava 
necessariamente (aliás, como não implica ainda hoje a 
depender do caso), salvo na medida da legislação 
infraconstitucional (especialmente no campo da assistência 
social e da garantia de um salário mínimo, entre outras 
formas de manifestação), uma posição subjetiva 
imediatamente exigível pelo indivíduo. A elevação do 
mínimo existencial à condição de direito fundamental e sua 
articulação mais forte com a própria dignidade da pessoa 
humana e outros direitos fundamentais, teve sua primeira 
importante elaboração dogmática na Alemanha, onde, de 
resto, obteve também um relativamente precoce 
reconhecimento jurisprudencial, do qual se dará notícia na 
seqüência. 

Com efeito, a despeito de não existirem, em regra, 
direitos sociais típicos, notadamente de cunho prestacional, 
expressamente positivados na Lei Fundamental da 
Alemanha (1949) - excepcionando-se a previsão da proteção 
da maternidade e dos filhos, bem como a imposição de uma 
atuação positiva do Estado no campo da compensação de 
desigualdades fáticas no que diz com a discriminação das 
mulheres e dos portadores de necessidades especiais 
(direitos e deveres que para muitos não são considerados 
propriamente direitos sociais) - a discussão em torno da 
garantia do mínimo indispensável para uma existência digna 
ocupou posição destacada não apenas nos trabalhos 
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preparatórios no âmbito do processo constituinte, mas 
também após a entrada em vigor da Lei Fundamental de 
1949, onde foi desenvolvida pela doutrina, mas também no 
âmbito da práxis legislativa, administrativa e jurisprudencial. 

Na doutrina do Segundo Pós-Guerra, um dos 
primeiros a sustentar a possibilidade do reconhecimento de 
um direito subjetivo à garantia positiva dos recursos 
mínimos para uma existência digna foi o publicista Otto 
Bachof, que, já no início da década de 1950, considerou que 
o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. I, da 
Lei Fundamental da Alemanha, na seqüência referida como 
LF) não reclama apenas a garantia da liberdade, mas também 
um mínimo de segurança social, já que, sem os recursos 
materiais para uma existência digna, a própria dignidade da 
pessoa humana ficaria sacrificada. Por esta razão, o direito à 
vida e integridade corporal (art. 2º, inc. II, da LF) não pode 
ser concebido meramente como proibição de destruição da 
existência, isto é, como direito de defesa, impondo, ao revés, 
também uma postura ativa no sentido de garantir a vida.6 
Cerca de um ano depois da paradigmática formulação de 
Bachof, o Tribunal Federal Administrativo da Alemanha 
(Bundesverwaltungsgericht), já no primeiro ano de sua existência, 
reconheceu um direito subjetivo do indivíduo carente a 
auxílio material por parte do Estado, argumentando, 
igualmente com base no postulado da dignidade da pessoa 
humana, direito geral de liberdade e direito à vida, que o 
indivíduo, na qualidade de pessoa autônoma e responsável, 
deve ser reconhecido como titular de direitos e obrigações, 
o que implica principalmente a manutenção de suas 

                                                 

6 Cf. BACHOF, Otto. “Begriff und Wesen des sozialen Rechtsstaates”, 
in: Veröffentlichungen der Vereinigung der deutschen Staatsrechtslehrer, nº 12, 
1954, p. 42-3. 
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condições de existência.7 Ressalte-se que apenas alguns anos 
depois o legislador acabou regulamentando – em nível 
infraconstitucional – um direito a prestações no âmbito da 
assistência social (art. 4º, inc. I, da Lei Federal sobre 
Assistência Social [Bundessozialhilfegesetz]). 

Por fim, transcorridas cerca de duas décadas da 
referida decisão do Tribunal Administrativo Federal, 
também o Tribunal Constitucional Federal acabou por 
consagrar o reconhecimento de um direito fundamental à 
garantia das condições mínimas para uma existência digna. 
Da argumentação desenvolvida nesta primeira decisão, 
extrai-se o seguinte trecho: “certamente a assistência aos 
necessitados integra as obrigações essenciais de um Estado 
Social. [...] Isto inclui, necessariamente, a assistência social 
aos concidadãos, que, em virtude de sua precária condição 
física e mental, encontram-se limitados na sua vida social, 
não apresentando condições de prover a sua própria 
subsistência. A comunidade estatal deve assegurar-lhes pelo 
menos as condições mínimas para uma existência digna e 
envidar os esforços necessários para integrar estas pessoas 
na comunidade, fomentando seu acompanhamento e apoio 
na família ou por terceiros, bem como criando as 
indispensáveis instituições assistenciais”.8  

Em que pesem algumas modificações no que tange à 
fundamentação, bem quanto ao objeto da demanda, tal 
decisão veio a ser chancelada, em sua essência, em outros 
arestos da Corte Constitucional alemã, resultando no 
reconhecimento definitivo do status constitucional da 

                                                 

7 Cf. BVerwGE (Coletânea oficial das decisões do Tribunal 
Administrativo Federal) nº 1, p. 159 (161 e ss.), decisão proferida em 24-
06-1954. 

8 Cf. tradução livre de trecho extraído da decisão publicada em BVerfGE 
(Coletânea oficial das decisões do Tribunal Constitucional Federal) nº 
40, p. 121 (133). 
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garantia estatal do mínimo existencial.9 Além disso, a 
doutrina alemã entende que a garantia das condições 
mínimas para uma existência digna integra o conteúdo 
essencial do princípio do Estado Social de Direito, 
constituindo uma de suas principais tarefas e obrigações.10 
Nessa perspectiva, o que se afirma é que o indivíduo deve 
poder levar uma vida que corresponda às exigências do 
princípio da dignidade da pessoa humana, razão pela qual o 
direito à assistência social – considerado, pelo menos na 
Alemanha, a principal manifestação da garantia do mínimo 
existencial - alcança o caráter de uma ajuda para a autoajuda 

                                                 

9 Para tanto, v. BVerfGE nº 78, p. 104, reiterada em BVerfGE nº 82, p. 
60 e nº 87, 1p. 53. Ressalte-se que nas duas últimas decisões, se tratou da 
problemática da justiça tributária, reconhecendo-se para o indivíduo e 
sua família a garantia de que a tributação não poderia incidir sobre os 
valores mínimos indispensáveis a uma existência digna. Cuidou-se, 
contudo, não propriamente de um direito a prestações, mas, sim, de 
limitar a ingerência estatal na esfera existencial, ressaltando-se aqui 
também uma dimensão defensiva do direito fundamental ao mínimo 
para uma existência digna. Note-se que o princípio da dignidade humana 
passa, sob este aspecto, a constituir limite material ao poder de tributar 
do Estado (sobre tal perspectiva, v., por todos, ÁVILA, Humberto. 
Sistema Constitucional Tributário, 3ª ed., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 498 e 
ss.). No âmbito da jurisprudência mais recente do Tribunal 
Constitucional da Alemanha destaca-se especialmente a decisão 
proferida em 09.02.2010, que teve por objeto o exame da 
constitucionalidade de alentada reforma da legislação social, a polêmica 
Reforma Hartz-IV, com destaque para os valores pagos a título de seguro 
desemprego, igualmente afirmando o dever do Estado com a garantia do 
mínimo existencial e reconhecendo um direito subjetivo individual e 
indisponível correspondente. Para maiores detalhes, v. entre outros, as 
anotações ao julgamento de RIXEN, Stephan. Grundsicherung für 
Arbeitssuchende: Grundrecht auf Existenzminimum, in: 
Sozialgerichtsbarkeit, n. 04, 2010, p. 240 e ss. 

10 Nesse sentido, v. por todos, ZACHER, Hans-Friedrich. “Das soziale 
Staatsziel”, in: Isensee-Kirchhof (Org.). Handbuch des Staatsrechts der 
Bundesrepublik Deutschland (HBStR), vol. I, Heidelberg, CF Muller, 1987, p. 
1062 e ss. 
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(Hilfe zur Selbsthilfe), não tendo por objeto o estabelecimento 
da dignidade em si mesma, mas a sua proteção e promoção.11  

É associada a essa perspectiva que ganha peso a 
corrente teórica, no âmbito da qual no Brasil se destaca o 
nosso homenageado Thadeu Weber, o qual, sustentando que 
a garantia de um mínimo existencial é essencial à proteção e 
promoção da vida e dignidade humanas, agrega - numa 
leitura rawlsiana - que o mínimo existencial é indispensável à 
realização da autonomia e das condições para a cidadania. 
Tal mínimo existencial (mínimo social para Rawls) constitui 
um dos elementos constitucionais essenciais e - como busca 
demonstrar Thadeu Weber - se concretizaria mediante o 
atendimento, por parte do Estado e da sociedade, de um 
conjunto necessidades básicas mediante a satisfação de bens 
primários12. O quanto tal fundamentação pode ser conciliada 
integralmente com outras teorizações fica aqui em aberto, 
mas do ponto de vista substancial resta evidente – e isso nos 
parece o mais importante a ser destacado para os efeitos do 
presente trabalho - que a proteção e promoção da dignidade 
humana representam um elo comum, o que, contudo, não 
será aqui objeto de aprofundamento. 

Desenvolvendo os aspectos já referidos, a doutrina 
(mas também a jurisprudência) constitucional da Alemanha 
passou a sustentar que - e, em princípio, as opiniões 
convergem neste sentido - a dignidade propriamente dita 
não é passível de quantificação, mas sim as necessidades 

                                                 

11 Esta a oportuna formulação de NEUMANN, Volker, 
“Menschenwürde und Existenzminimum”, in: Neue Zeitschrift für 
Verwaltungsrecht, 1995, p. 425. Entre nós, trilhando perspectiva similar, 
excluindo a idéia de caridade e destacando que “o direito a um mínimo 
existencial corresponde ao direito à subsistência de que nos fala Pontes 
de Miranda”, v. LEDUR, José Felipe. Direitos Fundamentais Sociais, 
Efetivação no âmbito da democracia participativa, Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2009, p. 109 e ss. 

12 Cf. WEBER, Thadeu. Ética e Filosofia do Direito..., op. cit., p. 205 e ss. 
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individuais que lhe são correlatas e que devem ser satisfeitas 
mediante prestações que são quantificáveis.13 Por outro lado, 
a necessária fixação, portanto, do valor da prestação 
assistencial destinada à garantia das condições existenciais 
mínimas, em que pese sua viabilidade, é, além de 
condicionada espacial e temporalmente, dependente 
também do padrão socioeconômico vigente.14 Não se pode, 
outrossim, negligenciar a circunstância de que o valor 
necessário para a garantia das condições mínimas de 
existência evidentemente estará sujeito a câmbios, não 
apenas no que diz com a esfera econômica e financeira, mas 
também no concernente às expectativas e necessidades do 
momento.15 

De qualquer modo, tem-se como certo que da 
vinculação com a dignidade da pessoa humana resulta que a 
garantia efetiva de uma existência digna (vida com dignidade) 
abrange mais do que a garantia da mera sobrevivência física 
(que cobre o assim chamado mínimo vital e guarda relação 
direta com o direito à vida), situando-se, de resto, além do 
limite da pobreza absoluta. Sustenta-se, nesse sentido, que se 
uma vida sem alternativas não corresponde às exigências da 
dignidade humana, a vida humana não pode ser reduzida à 

                                                 

13 Cf. novamente e por todos, NEUMANN, Volker. “Menschenwürde 
und Existenzminimum”, op. cit., p. 428-9. 

14 Cf. STARCK, Christian. “Staatliche Organisation und Staatliche 
Finanzierung als Hilfen zur Grundrechtsverwirklichungen?”, in: 
STARCK, Christian (Org). Bundesverfassungsgericht und Grundgesetz, Festgabe 
aus Anla des 25 jëhrigen Bestehens des Bundesverfassungsrerichts, vol. II (BVerfG 
und GG II), Tübingen: J. C. Mohr (Paul Siebeck), 1976, p. 522, bem 
como, dentre tantos, NEUMANN, Volker. “Menschenwürde und 
Existenzminimum”, op. cit., p. 428. 

15 Neste sentido, BREUER, Rüdiger. “Grundrechte als 
Anspruchsnormen”, in: Verwaltungsrecht zwischen Freiheit, Teilhabe und 
Bindung, Festgabe aus Anlass des 25 jährigen Bestehens des 
Bundesverwaltungsgerichts (FS für das BVerwG), München: CH Beck, 1978, 
p. 97. 
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mera existência.16 Registre-se, neste contexto, a lição de 
Heinrich Scholler, para quem a dignidade da pessoa humana 
apenas estará assegurada “quando for possível uma 
existência que permita a plena fruição dos direitos 
fundamentais, de modo especial, quando seja possível o 
pleno desenvolvimento da personalidade”.17 Tal linha de 
fundamentação, em termos gerais, tem sido privilegiada 
também no direito constitucional brasileiro, ressalvada 
especialmente alguma controvérsia em termos de uma 
fundamentação liberal ou social do mínimo existencial e em 
relação a problemas que envolvem a determinação do seu 
conteúdo, já que, não se há de olvidar, da fundamentação 
diversa do mínimo existencial podem resultar conseqüências 
jurídicas distintas, em que pese uma possível convergência 
no que diz com uma série de aspectos18. 

                                                 

16 Cf., por todos, NEUMANN, Volker. “Menschenwürde und 
Existenzminimum”, op. cit., p. 428 e ss. 

17 Cf. SCHOLLER, Heinrich. “Die Störung des Urlaubsgenusses eines 
‘empfindsamen Menschen’ durch einen Behinderten”, in: Juristenzeitung,  
1980, p. 676 (“wo ein Dasein möglich ist, welches sich grundrechtlich 
entfalten kann, insbesondere wo die Möglichkeit der 
Persönlichkeitsentfaltung besteht”). 

18 Para além das referidas contribuições de Ricardo Lobo Torres, Ana 
Paula de Barcellos e Eurico Bitencourt Neto (v. notas de rodapé nº 3 e 
5, supra), v. SCAFF, Fernando F. “Reserva do Possível, Mínimo 
Existencial e Direitos Humanos”, in: Revista Interesse Público ,vol.32, 2005, 
p. 213 e ss., (aderindo ao conceito e fundamento proposto por Ricardo 
Lobo Torres), bem como, LEAL, Rogério Gesta. Condições e Possibilidades 
Eficaciais dos Direitos Fundamentais Sociais, Porto Alegre: livraria do 
Advogado, 2009, p. 72 e ss, e CORDEIRO, Karine da Silva. Direitos 
Fundamentais Sociais. Dignidade da Pessoa Humana e Mínimo Existencial – O 
Papel do Poder Judiciário, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 97 
e ss. Associando o conceito e o conteúdo do direito ao mínimo 
existencial a uma teoria das necessidades básicas, mas afinada – em 
adesão à tradição alemã referida - com uma noção mais alargada e 
compatível com um mínimo existencial que, além da existência física, 
abarca uma dimensão sociocultural, v., no direito brasileiro, LEIVAS, 
Paulo Gilberto Cogo. Teoria dos Direitos Fundamentais Sociais, Porto Alegre: 
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Ainda no contexto do debate jurídico-constitucional 
alemão, é possível constatar a existência (embora não 
uníssona na esfera doutrinária) de uma distinção importante 
no concernente ao conteúdo e alcance do próprio mínimo 
existencial, que tem sido desdobrado num assim designado 
mínimo fisiológico, que busca assegurar as necessidades de 
caráter existencial básico e que, de certo modo, representa o 
conteúdo essencial da garantia do mínimo existencial, e um 
assim designado mínimo existencial sociocultural, que, para 
além da proteção básica já referida, objetiva assegurar ao 
indivíduo um mínimo de inserção – em termos de tendencial 
igualdade - na vida social, política e cultural19. É nessa 
perspectiva que, no âmbito de sua justificação jurídico-
constitucional – há quem diga que enquanto o conteúdo 
essencial do mínimo existencial encontra-se diretamente 
fundado no direito à vida e na dignidade da pessoa humana 
(abrangendo, por exemplo, prestações básicas em termos de 
alimentação, vestuário, abrigo, saúde ou os meios 
indispensáveis para a sua satisfação), o assim designado 
mínimo sociocultural encontra-se fundado no princípio do 
Estado Social e no princípio da igualdade no que diz com o 
seu conteúdo material20. 

                                                 

Livraria do Advogado, 2006, especialmente p. 123 e ss. Em sentido 
similar, v., por último, LEAL, Mônia Clarissa Hennig; BOLESINA, Iuri. 
“Mínimo existencial versus mínimo vital: uma análise dos limites e 
possibilidades de atuação do Poder Judiciário na sua garantia e no 
controle jurisdicional das políticas públicas”, in: ALEXY, Robert; 
BAEZ, Narciso Leandro Xavier; SANDKÜHLER, Hans Jörg; HAHN, 
Paulo (Org.), Níveis de Efetivação dos Direitos Fundamentais Sociais: 
um dilema Brasil e Alemanha, Joaçaba: Editora UNOESC, 2013, p. 543 
e ss. 

19 Neste sentido, v., em caráter ilustrativo, SORIA, José Martínez. “Das 
Recht auf Sicherung des Existenzminimums”, in: Juristenzeitung, n. 13, 
2005, especialmente p.647-48. 

20 Cf., também, SORIA, José Martínez. “Das Recht auf Sicherung des 
Existenzminimums”, op. cit., pp. 647-48. 
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Do exposto, em especial com base na síntese da 
experiência alemã, que, à evidência, em ternos de 
repercussão sobre o direito comparado, certamente é a mais 
relevante na perspectiva da dogmática jurídico-
constitucional de um direito ao mínimo existencial, resultam 
já pelo menos duas constatações de relevo e que acabaram 
por influenciar significativamente os desenvolvimentos 
subseqüentes. 

A primeira, diz com o próprio conteúdo do assim 
designado mínimo existencial, que não pode ser confundido 
com o que se tem chamado de mínimo vital ou um mínimo 
de sobrevivência, de vez que este último diz com a garantia 
da vida humana, sem necessariamente abranger as condições 
para uma sobrevivência física em condições dignas, 
portanto, de uma vida com certa qualidade21. Não deixar 
alguém sucumbir por falta de alimentação, abrigo ou 
prestações básicas de saúde certamente é o primeiro passo 
em termos da garantia de um mínimo existencial, mas não é 
– e muitas vezes não o é sequer de longe - o suficiente. Tal 
interpretação do conteúdo do mínimo existencial (conjunto 
de garantias materiais para uma vida condigna) é a que tem 
prevalecido não apenas na Alemanha, mas também na 
doutrina brasileira, assim como na jurisprudência 
constitucional comparada, notadamente no plano europeu, 
como dá, conta, em caráter ilustrativo, a recente contribuição 
do Tribunal Constitucional de Portugal na matéria, ao 
reconhecer tanto um direito negativo quanto um direito 
positivo a um mínimo de sobrevivência condigna, como algo 
que o Estado não apenas não pode subtrair ao indivíduo, 
mas também como algo que o Estado deve positivamente 

                                                 

21 Esta a posição que sempre temos sustentado e que corresponde à 
concepção amplamente dominante na doutrina brasileira, reportando-
me aqui, entre outros, aos autores e contribuições citados na nota nº 17, 
supra.  



Agemir Bavaresco; Francisco Jozivan Guedes de Lima (Orgs.) 297 
 

 

 

assegurar, mediante prestações de natureza material22. 
Em que pese certa convergência no que diz com uma 

fundamentação jurídico-constitucional a partir do direito à 
vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, e 
tomando como exemplo o problema do conteúdo das 
prestações vinculadas ao mínimo existencial, verifica-se que 
a doutrina e a jurisprudência alemã partem – de um modo 
mais cauteloso - da premissa de que existem diversas 
maneiras de realizar esta obrigação, incumbindo ao 
legislador a função de dispor sobre a forma da prestação, seu 
montante, as condições para sua fruição, etc., podendo os 
tribunais decidir sobre este padrão existencial mínimo, nos 
casos de omissão ou desvio de finalidade por parte dos 
órgãos legiferantes.23 Relevante, todavia, é a constatação de 
que a liberdade de conformação do legislador encontra seu 
limite no momento em que o padrão mínimo para assegurar 
as condições materiais indispensáveis a uma existência digna 
não for respeitado, isto é, quando o legislador se mantiver 
aquém desta fronteira.24 Tal orientação, de resto, é que 
aparentemente tem prevalecido na doutrina e jurisprudência 

                                                 

22 Cf. a decisão proferida no Acórdão n° 509 de 2002 (versando sobre o 
rendimento social de inserção), bem como os comentários tecidos por 
VIEIRA DE ANDRADE, José Carlos. Os Direitos Fundamentais na 
Constituição Portuguesa de 1976, 3ª ed., Coimbra: Almedina, 2004, p. 403 e 
ss., MEDEIROS, Rui. Anotações ao art. 63 da Constituição da República 
Portuguesa, in: MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui. Constituição 
Portuguesa Anotada, tomo I, Coimbra: Coimbra Editora, 2005, pp. 639-40,  

23 Esta a posição de BREUER, Rüdiger. Op. Cit., p. 97, assim como, 
mais recentemente, MOREIRA, Isabel. A solução dos Direitos, Liberdades e 
Garantias e dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Coimbra: Almedina, 
2007, p. 143 e ss. Também o Tribunal Federal Constitucional atribui ao 
legislador a competência precípua de dispor sobre o conteúdo da 
prestação. Neste sentido, v. BVerfGE 40, 121 (133) e 87, 153 (170-1). Por 
último, v., no mesmo sentido, a decisão de 09.02.2010. 

24 Cf. o já referido leading case do Tribunal Constitucional Federal 
(BVerfGE 40, 121 [133]). 
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supranacional e nacional (constitucional) Europeia,25 e, de 
algum modo, parece ter sido assumida como 
substancialmente correta também por expressiva doutrina e 
jurisprudência sul-americana, como dão conta importantes 
contribuições oriundas da Argentina26 e da Colômbia27. Para 
o caso brasileiro, basta, por ora, lembrar o crescente número 
de publicações e de decisões jurisdicionais sobre o tema. No 
plano judicial, o destaque, dado o enfoque do presente texto, 
fica com o STF, que tem produzido muitas decisões 
aplicando a noção de um mínimo existencial a vários tipos 
de situações envolvendo diversos direitos fundamentais28. 

                                                 

25 Ainda que não se trate do reconhecimento de um direito a prestações 
propriamente dito, o Tribunal Constitucional Espanhol, na Sentença nº 
113/1989, entendeu que “Es incompatible con la dignidad de la persona 
el que la efectividad de los derechos patrimoniales se leve al extremo de 
sacrificar el mínimo vital del deudor, privándole de los medios 
indispensables para la realización de sus fines personales. Se justifica así, 
junto a otras consideraciones, la inembargabilidad de bienes y derechos 
como límite del derecho a la ejecución de las sentencias firmes.” (in: 
LLORENTE, Francisco Rubio (Org.). Derechos Fundamentales y Principios 
Constitucionales (Doctrina Jurisprudencial), Barcelona: Ed. Ariel, 1995, p. 73). 
Já admitindo um direito às prestações vinculadas ao mínimo existencial, 
v. a já citada decisão do Tribunal Constitucional de Portugal, na esteira 
de jurisprudência anterior, ainda que em princípio tímida e partindo da 
primazia da concretização pelos órgãos legiferantes. 

26 V. especialmente COURTIS, Christian; ABRAMOVICH, Victor. Los 
derechos sociales como derechos exigibles, Madrid: Trotta, 2003, apresentando e 
comentando um expressivo elenco de casos envolvendo os direitos 
sociais e o mínimo existencial não limitado à experiência da Argentina. 

27 Inventariando e comentando a jurisprudência constitucional da 
Colômbia, v. ARANGO, Rodolfo; LEMAITRE, Julieta (Dir.). 
Jurisprudência constitucional sobre el derecho al mínimo vital, in: Estudos 
Ocasionales CIJUS, Bogotá: Ediciones Uniandes, 2002. 

28 V. aqui, entre outras (portanto, em caráter meramente ilustrativo) a 
decisão relatada pelo Ministro Celso de Mello (Agravo Regimental no 
RE nº 271.286-8/RS, publicada no DJU em 24.11.2000), onde restou 
consignado – igualmente em hipótese que versava sobre o fornecimento 
de medicamentos pelo estado (no caso, paciente portador de HIV) que 
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É preciso frisar, por outro lado, que, também no que 
diz com o conteúdo do assim designado mínimo existencial 
existe uma gama variada de posicionamentos no que diz com 
as possibilidades e limites da atuação do Poder Judiciário 
nesta seara, de tal sorte que tal temática aqui não será 
especificamente examinada. De outra parte, mesmo que não 
se possa adentrar em detalhes, firma-se posição no sentido 
de que o objeto e conteúdo do mínimo existencial, 
compreendido também como direito e garantia 
fundamental, haverá de guardar sintonia com uma 
compreensão constitucionalmente adequada do direito à 
vida e da dignidade da pessoa humana como princípio 
constitucional fundamental. Nesse sentido, remete-se à 
noção de que a dignidade da pessoa humana somente estará 
assegurada – em termos de condições básicas a serem 
garantidas pelo Estado e pela sociedade – onde a todos e a 
qualquer um estiver assegurada nem mais nem menos do que 
uma vida saudável29. Assim, a despeito de se endossar uma 
fundamentação do mínimo existencial no direito à vida e na 

                                                 

a saúde é direito público subjetivo não podendo ser reduzido à 
“promessa constitucional inconseqüente”. Entre muitos outros julgados 
que poderiam ser colacionados, v. a paradigmática decisão monocrática 
do STF proferida na ADPF n° 45, igualmente da lavra do Ministro Celso 
de Mello, afirmando – embora não tenha havido julgamento do mérito 
– a dimensão política da jurisdição constitucional e a possibilidade de 
controle judicial de políticas públicas quando se cuidar especialmente da 
implementação da garantia do mínimo existencial. Mais recentemente, v. 
a STA 241/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgada em 10.10.08 (direito à 
educação, sufragada por decisões posteriores) e STA 175/CE, Rel. Min. 
Gilmar Mendes, julgada em 17.03.10 (direito à saúde), bem como, por 
último, pela sua relevância, as decisões sobre o benefício de assistência 
social (LOAS), julgadas em 18.04.2013 (RE 567.985 – Mato Grosso, 
Relator Min. Marco Aurélio, Relator do Acórdão, Ministro Gilmar 
Mendes) e em 18.04.2013 (Reclamação 4.374 – Pernambuco, Relator 
Ministro Gilmar Mendes). 

29 Cfr. SARLET, Ingo Wolfgang, “Dignidade da Pessoa Humana,...”, op. cit., 
pp. 59-60. 
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dignidade da pessoa humana, há que encarar com certa 
reserva (pelo menos nos termos em que foi formulada) a 
distinção acima referida entre um mínimo existencial 
fisiológico e um mínimo sociocultural, notadamente pelo 
fato de que uma eventual limitação do núcleo essencial do 
direito ao mínimo existencial a um mínimo fisiológico, no 
sentido de uma garantia apenas das condições materiais 
mínimas que impedem seja colocada em risco a própria 
sobrevivência do indivíduo, poderá servir de pretexto para a 
redução do mínimo existencial precisamente a um mínimo 
meramente “vital” (de garantia da mera sobrevivência física), 
embora não se possa negar a possível relevância da distinção 
quando se trata de assegurar - com alguma racionalidade e 
capacidade de universalização – esferas de proteção do 
mínimo existencial, tal qual ocorre com outros direitos 
fundamentais.  

De outra parte, até mesmo a diferença entre o 
conteúdo do direito à vida e da dignidade da pessoa humana, 
que, a despeito dos importantes pontos de contato, não se 
confundem30, poderá vir a ser negligenciada. Convém 
destacar, ainda nesta quadra, que a dignidade implica uma 
dimensão sociocultural e que é igualmente considerada 
como carente de respeito e promoção pelos órgãos estatais,31 
razão pela qual, prestações básicas em matéria de direitos e 
deveres culturais (notadamente no caso da educação 

                                                 

30 Sobre esta temática, remetemos igualmente ao nosso “Dignidade...,” 
p. 88-89, assim como, de modo especial, ao ensaio de KLOEPFER, 
Michael. “Vida e dignidade da pessoa humana”, in: SARLET, Ingo 
Wolfgang (Org.). Dimensões da Dignidade. Ensaios de Filosofia do Direito e 
Direito Constitucional, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 153 e 
ss. 

31 V. por todos HÄBERLE, Peter. “A Dignidade humana como 
fundamento da comunidade estatal”, in: SARLET, Ingo Wolfgang 
(Org.). Dimensões da Dignidade. Ensaios de Filosofia do Direito e Direito 
Constitucional, op. cit., especialmente p. 116 e ss. 
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fundamental e destinada a assegurar uma efetiva 
possibilidade de integração social, econômica, cultural e 
política ao indivíduo), mas também o acesso a alguma forma 
de lazer, estariam sempre incluídas no mínimo existencial, o 
que também corresponde, em termos gerais, ao 
entendimento consolidado na esfera da doutrina brasileira 
sobre o tema, tal como já sinalizado. 

Dito isso, o que importa, nesta quadra, é a percepção 
– consagrada na evolução jurídico-constitucional alemã e em 
diversos outros lugares - de que o direito a um mínimo 
existencial independe de expressa previsão no texto 
constitucional para poder ser reconhecido, visto que 
decorrente já da proteção da vida e da dignidade da pessoa 
humana. No caso do Brasil, onde também não houve uma 
previsão constitucional expressa consagrando um direito 
geral à garantia do mínimo existencial, os próprios direitos 
sociais específicos (como a assistência social, a saúde, a 
moradia, a previdência social, o salário mínimo dos 
trabalhadores, entre outros) acabaram por abarcar algumas 
das dimensões do mínimo existencial, muito embora não 
possam e não devam ser (os direitos sociais) reduzidos pura 
e simplesmente a concretizações e garantias do mínimo 
existencial, como, de resto, já anunciado. Mas é precisamente 
o caso de países como o Brasil (o mesmo se verifica em 
outros Estados Constitucionais que asseguram um conjunto 
de direitos fundamentais sociais no plano constitucional) que 
revelam o quanto a relação entre o mínimo existencial e os 
direitos fundamentais nem sempre é clara e o quanto tal 
relação apresenta aspectos carentes de maior reflexão, a 
começar pela própria necessidade de se recorrer à noção de 
mínimo existencial quando o leque de direitos sociais cobre 
todas as suas possíveis manifestações. 

A exemplo do que ocorre com a dignidade da pessoa 
humana, que não pode ser pura e simplesmente manejada 
como categoria substitutiva dos direitos fundamentais em 
espécie, também o mínimo existencial, mesmo quando se 
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cuida de uma ordem constitucional que consagra um 
conjunto de direitos sociais, não pode (ou, pelo menos, não 
deve) ser considerado como inteiramente fungível no que diz 
com sua relação com os direitos sociais, de modo a guardar 
uma parcial e sempre relativa autonomia, que lhe é 
assegurada precisamente pela sua conexão com a dignidade 
da pessoa humana. Qual o grau possível de autonomia (no 
sentido de um objeto e âmbito de proteção próprio) de um 
direito ao mínimo existencial na CF de 1988, que contempla 
todos os direitos sociais que usualmente são de algum modo 
relacionados ao mínimo existencial (há que considerar que 
nem todas as constituições que consagram direitos sociais o 
fazem com tanta amplitude como a nossa) é ponto que 
poderia merecer maior atenção, embora não seja aqui o 
momento próprio.  

Tanto do ponto de vista teórico, quanto de uma 
perspectiva prática, a relação entre o mínimo existencial e os 
diversos direitos sociais tem sido marcada por uma doutrina 
e jurisprudência que em boa medida dão suporte à tese de 
que o mínimo existencial – compreendido como todo o 
conjunto de prestações materiais indispensáveis para 
assegurar a cada pessoa uma vida condigna representa o 
núcleo essencial dos direitos fundamentais sociais, núcleo 
este blindado contra toda e qualquer intervenção por parte 
do Estado e da sociedade32. Tal entendimento, conquanto 
possa ter a (aparente) virtude de auxiliar na definição do 
conteúdo essencial dos direitos sociais, notadamente quanto 
ao recorte dos aspectos subtraídos a intervenções restritivas 

                                                 

32 Cf., por exemplo, seguindo esta linha argumentativa, 
MARTINS, Patrícia do Couto V. A. “A Proibição do Retrocesso Social 
como Fenômeno Jurídico”, in: GARCIA, Emerson. (Coord.). A 
Efetividade dos Direitos Sociais, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 412 e 
ss., referindo-se, todavia, à noção de necessidades básicas como núcleo 
essencial dos direitos sociais (noção esta similar a de um mínimo 
existencial), núcleo este blindado contra medidas de cunho retrocessivo. 
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dos órgãos estatais e mesmo vinculativas dos particulares, 
não evita a perda de autonomia dos direitos fundamentais 
sociais, pois se o núcleo essencial dos direitos e o mínimo 
existencial se confundem em toda a sua extensão, então a 
própria fundamentalidade dos direitos sociais estaria 
reduzida ao seu conteúdo em mínimo existencial, o que, 
aliás, encontra adesão por parte de importante doutrina, que, 
inclusive, chega, em alguns casos, a adotar tal critério como 
fator de distinção entre os direitos fundamentais e os demais 
direitos sociais, que, naquilo que vão além do mínimo 
existencial33, não seriam sequer direitos fundamentais, 
posição esta que seguimos refutando, sem que, contudo, aqui 
se possa avançar na questão. Apenas para registrar o nosso 
ponto de vista, direitos fundamentais (o que se aplica 
também aos direitos sociais) são todos aqueles como tais 
consagrados na CF, dotados regime-jurídico especial e 
reforçado que lhes foi também atribuído pela ordem 
constitucional. 

É nessa perspectiva que (o que se registra para 
espancar qualquer dúvida a respeito) comungamos do 
entendimento de que todos os direitos fundamentais 
possuem um núcleo essencial, núcleo este que, por outro 
lado, não se confunde com seu conteúdo em dignidade da 
pessoa humana (ou, no caso dos direitos sociais, com o 
mínimo existencial), embora em maior ou menor medida, a 
depender do direito em causa, um conteúdo em dignidade 
humana e/ou uma conexão com o mínimo existencial se faça 
presente, do que não apenas podem, como devem, ser 
extraídas conseqüências para a proteção e promoção dos 
direitos fundamentais34.  

                                                 

33 Esta, por exemplo, a posição advogada por TORRES, Ricardo Lobo. 
O Direito ao Mínimo Existencial. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 40-3; 53-
4. 

34 Trilhando o mesmo caminho, ou seja, adotando a tese da distinção 
entre o mínimo existencial e o núcleo essencial dos direitos fundamentais 
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No caso da CF, diferentemente da Alemanha, onde 
inexistem direitos sociais típicos no catálogo constitucional, 
os direitos sociais não apenas foram consagrados como 
direitos fundamentais, quanto o foram de forma generosa 
em termos quantitativos (basta uma mirada sobre o amplo 
de direitos sociais (saúde, educação, moradia, alimentação, 
previdência, assistência social, trabalho, proteção da criança 
e do adolescente, do idoso, da maternidade), o caráter 
subsidiário da garantia do mínimo existencial (na condição 
de direito autônomo) é de ser sublinhado. Por outro lado, 
desde que não se incorra na tentação (já que os argumentos 
nesse sentido são sedutores) de chancelar a identificação 
total entre o núcleo essencial dos direitos sociais e o mínimo 
existencial, a noção de um mínimo existencial, tal como já 
demonstra também a evolução doutrinária e jurisprudencial 
brasileira, opera como relevante critério material (embora 
não exclusivo) para a interpretação do conteúdo dos direitos 
sociais, bem como para a decisão (que em muitos casos 
envolve um juízo de ponderação) a respeito do quanto em 
prestações sociais deve ser assegurado mesmo contra as 
opções do legislador e do administrador, mas também no 
âmbito da revisão de decisões judiciais nessa seara. Por outro 
lado, precisamente no âmbito de tal processo decisório (que 
envolve o controle das opções legislativas e administrativas) 
não se deve perder de vista a circunstância de que, quando for 
o caso, o que se poderia designar de um “conteúdo 
existencial” não é o mesmo em cada direito social (educação, 
moradia, assistência social, lazer, etc.) não dispensando, 
portanto, a necessária contextualização em cada 
oportunidade que se pretender extrair alguma conseqüência 
jurídica concreta em termos de proteção negativa ou positiva 
dos direitos sociais e do seu conteúdo essencial, seja ele, ou 

                                                 

(inclusive sociais), v. , por último, LEAL, Mônia Clarissa Hennig; 
BOLESINA, Iuri. “Mínimo Existencial versus Mínimo Vital...”, op. cit., 
p. 547 e ss. 



Agemir Bavaresco; Francisco Jozivan Guedes de Lima (Orgs.) 305 
 

 

 

não, diretamente vinculado a alguma exigência concreta da 
dignidade da pessoa humana.  

Esta linha de entendimento, como se depreende de 
uma série de julgados, parece estar sendo privilegiada pelo 
STF, muito embora nem sempre este se tenha posicionado 
com clareza sobre a relação entre o núcleo essencial dos 
direitos sociais e o mínimo existencial, especialmente quanto 
ao fato de se tratar, ou não, de categorias fungíveis. De 
qualquer modo, impende sublinhar que no que diz com a 
orientação adotada pelo STF, os direitos sociais e o mínimo 
existencial exigem sejam consideradas as peculiaridades do 
caso de cada pessoa, visto que se cuida de direitos que 
assumem uma dimensão individual e coletiva, que não se 
exclui reciprocamente, cabendo ao poder público assegurar, 
pena de violação da proibição de proteção insuficiente, pelo 
menos as prestações sociais que dizem respeito ao mínimo 
existencial35. 

Ainda sobre a relação entre o mínimo existencial e os 
direitos sociais, convém lembrar que mesmo tendo sido 
expressamente previstos no texto constitucional, os direitos 
sociais, a despeito de sua direta aplicabilidade na condição de 
normas de direitos fundamentais (no sentido de que os 
órgãos judiciais podem aplicar tais normas ainda que não 
tenham sido objeto de regulamentação legislativa), 
dependem em grande medida de uma concretização pelo 
legislador e pela administração pública, portanto, de uma teia 
complexa e dinâmica de atos legislativos, atos normativos do 
poder executivo, de políticas públicas, etc. A determinação 
do núcleo essencial dos direitos sociais implica a 
consideração de tal normativa que, na esfera 
infraconstitucional, dá conteúdo e vida aos direitos sociais, 
mas também aos demais direitos fundamentais, ainda mais 

                                                 

35 Cf., paradigmaticamente, na decisão proferida na STA 175, Rel. Min. 
Gilmar Mendes, julgada em 17.03.2010. 
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quando o texto constitucional nada ou pouco diz sobre o 
conteúdo do direito, como se verifica no caso dos direitos à 
moradia, alimentação e lazer, pois no caso dos direitos à 
saúde, educação, previdência e assistência social, assim como 
no caso da proteção do trabalhador, a própria CF apresenta 
algumas diretrizes que vinculam positiva e negativamente os 
atores estatais. No âmbito de uma proibição de retrocesso, 
por exemplo, o que em geral está em causa não é a supressão 
do direito do texto constitucional, mas a redução ou 
supressão (de alguma maneira) de prestações sociais já 
disponibilizadas na esfera das políticas públicas, que, 
portanto, não podem ser artificialmente excluídas do 
processo de decisão judicial e das considerações sobre o 
quanto integram, ou não, o conteúdo essencial do direito. 
Não é à toa que autores do porte de um Gomes Canotilho 
de há muito sustentam que o núcleo essencial 
legislativamente concretizado de um direito social 
constitucionalmente consagrado opera como verdadeiro 
direito de defesa contra a sua supressão ou restrição 
arbitrária e desproporcional, ainda mais quando inexistem 
outros meios para assegurar tal conteúdo essencial36.  

Por derradeiro, situando-nos, ainda, na esfera da 
compreensão da fundamentação jurídico-constitucional e do 
conteúdo de um direito (garantia) ao mínimo existencial, 
importa sublinhar a impossibilidade de se estabelecer, de 
forma apriorística e acima de tudo de modo taxativo, um 
elenco dos elementos nucleares do mínimo existencial, no 
sentido de um rol fechado de posições subjetivas (direitos 
subjetivos) negativos e positivos correspondentes ao 
mínimo existencial, o que evidentemente não afasta a 
possibilidade de se inventariar todo um conjunto de 
conquistas já sedimentadas e que, em princípio e sem 

                                                 

36 Cf. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria 
da Constituição. 7ª ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 339-40. 
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excluírem outras possibilidades, servem como uma espécie 
de roteiro a guiar o intérprete e de modo geral os órgãos 
vinculados à concretização dessa garantia do mínimo 
existencial,37 lembrando que no caso brasileiro os direitos 
sociais, ainda mais considerando a inserção dos direitos à 
moradia e à alimentação, em termos gerais cobrem os 
aspectos usualmente reconduzidos a um mínimo existencial, 
o que, mais uma vez, comprova que a noção de mínimo 
existencial exige um tratamento diferenciado de lugar para 
lugar, especialmente quando se trata de ordens 
constitucionais com ou sem direitos fundamentais sociais.  

 
3 - O MÍNIMO EXISTENCIAL NO ÂMBITO DA 
JURISDIÇÂO CONSTITUCIONAL BRASILEIRA E 
ALEMÂ – ALGUMAS NOTAS COMPARATIVAS 

 
À vista do exposto e buscando identificar algumas 

conexões entre os diversos segmentos da presente 
contribuição, notadamente para o efeito de enfatizar o 
vínculo entre direitos fundamentais, mínimo existencial e 
justiça constitucional, resulta evidente que o reconhecimento 
de um direito (garantia) ao mínimo existencial, seja numa 
perspectiva mais restrita (mais próxima ou equivalente a um 
mínimo vital ou mínimo fisiológico), seja na dimensão mais 
ampla, de um mínimo existencial que também cobre a 
inserção social e a participação na vida política e cultural 
(precisamente o entendimento aqui adotado e que 

                                                 

37 É precisamente neste sentido que compreendemos a proposta de 
Barcellos, Ana Paula, op. cit., p. 247 e ss., ao incluir no mínimo existencial 
a garantia da educação fundamental, da saúde básica, da assistência aos 
desamparados e do acesso à justiça, pena de fecharmos de modo 
constitucionalmente ilegítimo (ou, pelo menos, problemático) o acesso à 
satisfação de necessidades essenciais, mas que não estejam propriamente 
vinculadas (pelo menos, não de forma direta) às demandas colacionadas 
pela autora. 
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corresponde à concepção consagrada na jurisprudência do 
Tribunal Constitucional Federal da Alemanha e ao que tudo 
indica na doutrina e jurisprudência brasileira), constitui ao 
mesmo tempo condição para a democracia (ainda mais na 
esfera de um Estado Social de Direito) e limite desta mesma 
democracia. Ao operar, especialmente no âmbito de atuação 
da assim chamada jurisdição constitucional, como limite ao 
legislador, implicando inclusive a possibilidade de declaração 
da inconstitucionalidade material de ato legislativo (como, de 
resto, de qualquer ato do poder público), a garantia do 
mínimo existencial se integra, no contexto do Estado 
Constitucional, ao conjunto do que já se designou de 
“trunfos” contra a maioria38, pois se trata de algo subtraído 
– em alguma medida – à livre disposição dos poderes 
constituídos, inclusive ao legislador democraticamente 
legitimado.  

Por outro lado, também no que diz com o mínimo 
existencial, é perceptível que procedimentalismo e 
substantivismo não são necessariamente inconciliáveis39, 

                                                 

38 Nesse sentido, na esteira das já consideradas clássicas observações de 
DWORKIN, Ronald (v na obra  tomando a sério os direitos, Taking 
Rights Seriously), v. , no âmbito da doutrina alemã, ALEXY,  Robert. 
Teoria dos Direitos Fundamentais. 5ª. Ed. Tradução de Virgílio Afonso da 
Silva. São Paulo:  Malheiros Editores, 2008, quando aborda a formação 
da vontade estatal e, em síntese, aponta conexão e  tensão entre 
direitos fundamentais e princípio democrático (p. 498-99), e, na literatura 
em língua  portuguesa, inclusive com particular referência aos 
direitos sociais, NOVAIS, Jorge Reis, Direitos    Sociais. 
Teoria Jurídica dos Direitos Sociais enquanto Direitos Fundamentais, 
Coimbra: Wolters  Kluwer e Coimbra Editora, 2010, em 
especial p. 319 e ss. 

39 Na literatura nacional, explorando as diversas facetas da problemática, 
inclusive da legitimidade da jurisdição constitucional, v. dentre tantos, os 
excelentes estudos de SAMPAIO, José Adércio Leite. A Constituição 
Reinventada pela Jurisdição Constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 2002; 
CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza. Jurisdição Constitucional Democrática. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2004 (do mesmo autor, v., ainda Hermenêutica Jurídica 



Agemir Bavaresco; Francisco Jozivan Guedes de Lima (Orgs.) 309 
 

 

 

muito antes pelo contrário, podem operar de modo a se 
reforçarem reciprocamente, assegurando assim uma espécie 
de concordância prática (Hesse) entre as exigências do 
princípio democrático e a garantia e promoção dos direitos 
fundamentais sociais, especialmente quando em causa as 
condições materiais mínimas para uma vida condigna. 

Um exemplo digno de atenção, extraído da 
experiência dinâmica da jurisdição constitucional, é o da já 
referida decisão do Tribunal Constitucional Federal da 
Alemanha (09.02.2010), onde, a despeito de retomada a 
noção de que toda e qualquer pessoa é titular de um direito 
(subjetivo) às condições materiais mínimas para que possa 
fruir de uma vida com dignidade, merece ser sublinhada a 
manifestação do Tribunal no sentido de que ao legislador é 
deferida uma margem considerável de ação na definição da 
natureza das prestações estatais que servem ao mínimo 
existencial, mas também dos critérios para tal definição. Por 
outro lado, tal liberdade de conformação encontra seus 
limites precisamente na própria garantia do mínimo 
existencial, de tal sorte que nesta mesma decisão o Tribunal 

                                                 

e (m) Debate. O Constitucionalismo Brasileiro entre a Teoria do Discurso e a 
Ontologia Existencial, Belo Horizonte: Editora Fórum, 2007), STRECK, 
Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica, 2ª ed., Rio de Janeiro: 
Forense, 2006 (do mesmo autor v. Verdade e Consenso, 4ª ed., São Paulo: 
Saraiva, bem como Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica, 3ª ed., São 
Paulo: RT, 2013; CATTONI, Marcelo (coord.). Jurisdição e Hermenêutica 
Constitucional, Belo Horizonte: Mandamentos Editora, 2004, com 
destaque para as contribuições do próprio Marcelo Cattoni e de Menelick 
de Carvalho Neto; SAAVEDRA, Giovani Agostini. Jurisdição e 
Democracia. Uma análise a partir das teorias de Jürgen Habermas, Ronald Dworkin 
e Robert Alexy, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006; MENDES, 
Conrado Hübner. Controle de Constitucionalidade e Democracia, Rio de 
Janeiro: Elsevier Editora, 2008; TAVARES, André Ramos (Coord.). 
Justiça Constitucional e Democracia na América Latina, Belo Horizonte: 
Editora Fórum, 2008. FELLET, André Luiz Fernandes; DE PAULA, 
Daniel Giotti; NOVELINO, Marcelo (Org.), As novas faces do 
ativismos judicial, Salvador: Edutora JusPODIVM, 2013. 
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Constitucional veio a declarar a inconstitucionalidade parcial 
da legislação submetida ao seu crivo. Entre as diretrizes 
estabelecidas pelo Tribunal, está a de que para a definição do 
conteúdo das prestações exigíveis por parte do cidadão, o 
legislador está obrigado a avaliar de modo responsável e 
transparente, mediante um procedimento controlável e 
baseado em dados confiáveis e critérios de cálculo claros, a 
extensão concreta das prestações vinculadas ao mínimo 
existencial. 

A deferência para com o legislador (e, portanto, para 
com o órgão legitimado pela via da representação popular), 
todavia não acaba por aí. Com efeito, reiterando decisões 
anteriores, o Tribunal – mediante exercício do assim 
chamado judicial self restraint40, acabou não pronunciando a 
nulidade dos dispositivos legais tidos por ofensivos ao 
mínimo existencial constitucionalmente garantido e exigido, 
mas assinou prazo ao legislador para que ele próprio, no 
âmbito do processo político e democrático, venha a 
providenciar nos ajustes necessários, corrigindo sua própria 
obra e adequando-a aos parâmetros constitucionais. É claro 
que também a tradição alemã, ainda que sejam poucos os 
casos concretos onde se utilizou do expediente do apelo ao 
legislador, igualmente demonstra a seriedade com a qual a 
decisão do Tribunal Constitucional é recebida pelos órgãos 
legislativos (sem prejuízo de fortes críticas), de tal sorte que 
em todos os casos o legislador – embora lançando mão da 
sua liberdade de conformação – correspondeu aos apelos e 
revisou suas opções anteriores, ou mesmo, nos casos de 
omissão, editou a regulamentação exigida pelo Tribunal 
Constitucional. Aliás, também aqui a trajetória inicial (acima 
descrita, inclusive com menção às decisões judiciais 
superiores) do reconhecimento da garantia do mínimo 

                                                 

40 Sobre o tema, v., entre nós, especialmente MELLO, Cláudio Ari. 
Democracia Constitucional e Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2004. 
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existencial já se manifestara fecunda, visto que foi 
precisamente a falta de previsão legislativa de uma prestação 
estatal destinada a assegurar uma vida condigna a quem não 
dispõe de recursos próprios, que motivou fosse acessada a 
jurisdição constitucional, designadamente para impulsionar 
o legislador a inserir tais prestações na codificação social 
alemã. 

Tal linha de ação, mediante a qual a Corte 
Constitucional não fulmina (pelo menos num primeiro 
momento) de nulidade o regramento legislativo, não é 
desconhecida no Brasil e já foi utilizada em algumas ocasiões. 
Destaca-se, nesse contexto, especialmente pelo fato de se 
tratar de decisão que envolveu a noção de mínimo existencial 
(razão de sua referência e do paralelo com a decisão alemã), 
a recente decisão do STF sobre o benefício de assistência 
social e a forma de sua regulação pela LOAS (Lei Orgânica 
da Assistência Social). Sem que se vá adentrar o mérito 
propriamente dito da questão, que já vem ocupando 
doutrina e jurisprudência há muito tempo (lembre-se que o 
STF havia declarado a constitucionalidade do dispositivo 
legal impugnado41), o que aqui se pretende sublinhar é que 
também nesse caso o STF, reconhecendo a inadequação 
constitucional dos critérios legais – por violação também e 
especialmente da garantia de um mínimo existencial – 
acabou não aplicando a sanção da nulidade. Com efeito – 
fazendo inclusive referência expressa ao julgado do Tribunal 
Constitucional Federal Alemão de 09.02.2010 (Hartz IV) – 
o STF, por maioria, reconheceu a existência de um processo 
gradual inconstitucionalização do § 3º do artigo 20 da Lei nº  
8.742/93 (LOAS), desembocando, na decisão ora referida, 
na declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal, 
sem, contudo, pronunciar de imediato a sua nulidade, porém 

                                                 

41 V. julgamento da ADI 1.232, Relator Ministro Ilmar Galvão, Relator 
para o Acórdão Ministro Nelson Jobim, DJ de 01.06.2001.  
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mantendo-o em vigor até 31.12.2014, de modo a permitir – 
num prazo razoável - ao Poder Legislativo (e também ao 
Poder Executivo, no âmbito de seu poder regulamentar e das 
respectivas políticas públicas de assistência social) a adoção 
das medidas necessárias ao ajuste da situação tida como 
contrária à Constituição Federal42.   

A despeito da manutenção, em caráter substancial e 
como regra praticada pelo Tribunal alemão e pelo STF, das 
premissas acima colacionadas, merece referência, pela sua 
estreita vinculação com o tema e levando em conta a diversa 
postura adotada pela Corte, a mais recente decisão do 
Tribunal Constitucional Federal da Alemanha envolvendo o 
mínimo existencial. Nesse caso, julgado em 18.07.12, o 
Tribunal, para além de reafirmar em termos gerais o que já 
foi objeto de referência logo acima, designadamente quanto 
ao conceito e conteúdo do mínimo existencial, também 
declarou a incompatibilidade com a Lei Fundamental (no 
caso, com o direito e garantia ao mínimo existencial e com a 
dignidade da pessoa humana), da legislação que, desde 1993, 
não atualizou o valor do benefício assistencial em espécie 
alcançado a estrangeiros que estão solicitando asilo na 
Alemanha, ordenando ao Legislador que, em caráter 
praticamente imediato, corrigisse tal estado de coisas. Mas o 
Tribunal – e aqui reside a novidade da decisão – foi além, 
elaborando regra de transição e determinando que, enquanto 
não efetivada a alteração legal, fosse pago, a título de 
prestação social, valor previsto e calculado de acordo com 
critérios legais já existentes no código de proteção social, 
aplicáveis à hipótese em caráter precário. Tal decisão, 
embora no caso alemão se trate de uma prestação social e no 
brasileiro do exercício de um direito de liberdade, guarda 
forte relação com a técnica decisória utilizada pelo STF 

                                                 

42 Cf. Reclamação 4.374 – Pernambuco, Relator Ministro Gilmar 
Mendes, julgada em 18.04.2013. 
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quando da alteração de sua posição sobre o direito de greve 
dos servidores públicos, proferida em sede de Mandado de 
Injunção, ocasião na qual a Suprema Corte brasileira, à 
míngua de legislação específica, tal como previsto na CF, 
determinou fosse aplicada (sem prejuízo de ajustes 
promovidos caso a caso pelo Poder Judiciário, de modo a 
proteger interesses e direitos conflitantes) a legislação em 
vigor para a greve na esfera da iniciativa privada.  

Se ambas as decisões (do Tribunal Constitucional 
Federal e do STF) podem ser enquadradas como 
representando um elevado grau de intervenção judicial na 
esfera de atuação do Poder Legislativo, reconduzidas, 
portanto, ao que se designa de uma “postura ativista”, o 
mesmo não ocorre – como já sumariamente demonstrado, 
nos outros dois casos, julgados pelos mesmos Tribunais 
(Hartz IV e LOAS), os quais já demonstram a existência de 
um caminho alternativo menos “invasivo”, se é que é 
legítimo considerar as decisões referidas como efetivamente 
invasivas (em termos de relação entre os órgãos estatais), 
pois a Jurisdição Constitucional operou em face de um 
quadro - respeitadas as diferenças entre os casos e suas 
respectivas circunstâncias! – de manifesta e longa omissão 
legislativa e à vista dos graves problemas dai decorrentes. Em 
todas as situações, ademais, os respectivos Tribunais não 
deixaram de frisar que a tarefa de estabelecer em caráter 
definitivo o valor da prestação (caso alemão) ou a regulação 
do exercício da greve dos servidores públicos (caso 
brasileiro) - e mesmo os ajustes dos critérios estabelecidos 
pela LOAS - é do Poder Legislativo, cabendo à Jurisdição 
Constitucional um papel eminentemente corretivo e 
indutivo. 

O quanto tal caminho se revela produtivo para o 
caso brasileiro, seja no que diz com a definição do mínimo 
existencial (abarcando a definição de seu conteúdo e das 
respectivas conseqüências jurídicas) seja quanto ao modo de 
atuação da Jurisdição Constitucional nessa seara, ainda está 
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longe de ser satisfatoriamente equacionado. A prática 
decisória dos tribunais brasileiros, especialmente, para o que 
nos interessa de perto neste texto, no âmbito do STF, revela 
que se trata de tema em fase de expansão qualitativa e 
quantitativa, mas que exige uma especial consideração do 
modelo constitucional brasileiro e do respectivo contexto 
social, econômico e político, além da construção de uma 
dogmática constitucionalmente adequada e que esteja em 
harmonia com os demais direitos fundamentais. Aliás, é 
precisamente nessa seara que os desafios são particularmente 
prementes, pois, consoante já referido, sem prejuízo de seu 
relevante papel para a compreensão e efetivação dos direitos 
fundamentais sociais, o mínimo existencial não deveria pura 
e simplesmente assumir lugar de tais direitos.  

Por outro lado, um rápido olhar sobre o direito 
comparado – com destaque para o caso da Alemanha - revela 
que nem sempre (o que por si só não é necessariamente 
negativo ou mesmo positivo) os órgãos da jurisdição 
constitucional brasileira são sensíveis aos limites da própria 
noção de mínimo existencial na nossa própria ordem 
constitucional. Igualmente não muito bem digerida e 
manejada entre nós, pelo menos em diversos casos, é a idéia 
de que o mínimo existencial encontra-se sempre subtraído à 
disposição dos poderes constituídos e que a definição de seu 
conteúdo em definitivo é tarefa cometida à Jurisdição 
Constitucional.  

Ainda que a situação no Brasil seja diferente, nunca 
é demais relembrar que, na Alemanha, a própria definição do 
conteúdo do mínimo existencial é deferida em regra e em 
primeiríssima linha ao legislador, que, além do mais, deve 
estabelecer critérios claros, universais e isonômicos, embora 
simultaneamente deva (como ficou bem assentado na 
relativamente recente decisão do Tribunal Constitucional 
Federal da Alemanha, acima referida) a legislação preservar 
as circunstâncias pessoas de cada indivíduo titular do direito, 
pois diferentes as necessidades de cada um. Salvo em casos 



Agemir Bavaresco; Francisco Jozivan Guedes de Lima (Orgs.) 315 
 

 

 

excepcionais, também é verdade que o Tribunal 
Constitucional da Alemanha não substituiu as opções do 
legislador pela sua própria, o que se verifica mesmo no caso 
da atualização do valor do benefício pago aos requerentes de 
asilo, onde foi aplicado critério previsto na legislação, em 
caráter provisório, tendo sido apelado ao legislador para a 
edição de nova lei para o efeito de fixar o valor corrigido do 
benefício.   

Se o caminho trilhado pela justiça constitucional 
brasileira, designadamente pelo STF, é mais ou menos 
correto do que o revela a experiência estrangeira aqui 
rapidamente apresentada, não está aqui em causa (até mesmo 
consideradas as diferentes realidades e diversas tradições 
jurídicas e políticas), mas sim, que a maior correção (ou não) 
do modo pelo qual se intervém nas decisões legislativas e 
administrativas com base na noção do mínimo existencial, 
deveria ser cada vez mais objeto de detida reflexão e 
aperfeiçoamento. De qualquer sorte, mais do que esgrimir 
uma bandeira a favor ou contra o “ativismo judicial”, é 
preciso, à vista do contexto brasileiro (na dimensão jurídica-
constitucional, política, econômica e social) encontrar um 
caminho adequado e equilibrado de interação entre os 
órgãos estatais, visto que a busca da efetividade da ordem 
constitucional é tarefa cometida a todos.  



 

Jayme Paviani1 
 

No diálogo Górgias2, as teses opostas de Sócrates e de 
Cálicles sobre a filosofia, como o melhor modo ou não de 
viver e as implicações morais desse modo de viver, exigem 
uma revisão do papel da filosofia e de suas possibilidades de 
formação das pessoas, em primeiro lugar, com domínio de 
si mesmas, capazes de cuidado de si e dos outros e, em 
segundo lugar, capazes de exercer verdadeiramente sua 
função política na sociedade. Essas teses têm uma relação 
com a retórica, um dos objetivos do diálogo Górgias, na 
medida que ela é ou não é uma techne. Sócrates nega que a 
retórica política seja uma “arte rigorosa”, pois, para ele, é 
uma habilidade baseada na experiência com a finalidade de 
obter do povo o aplauso e as emoções de prazer. (Jaeger, 
Paideia, p. 610).  

                                                 

1 Professor de Filosofia no Programa de Pós-Graduação em Filosofia na 
Universidade de Caxias do Sul. jpaviani@hotmail.com 

2 O diálogo ocorre na casa de Cálicles, quase no fim do século V a. C., 
talvez em 427 a. C., ano em que Górgias chega a Atenas. Os personagens 
principais do diálogo são Sócrates, Górgias, Polo e Cálicles. Segundo 
Platão, é impossível ocupar-se da retórica sem ocupar-se da justiça. O 
diálogo Górgias é uma página importante da ética platônica. Sobre 
Cálicles não se possui informações seguras. Alguns levantam a hipótese 
de que ele representa Alcibíades, porém predominam os que pensam que 
ele é uma invenção de Platão para representar o que, em Atenas, expressa 
a retórica e a política democrática. Outros pensam que o Cálicles 
representa as ideias de Isócrates, discípulo de Górgias.      
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Sócrates tem uma posição crítica e até agressiva de 
tal modo que o respeito inicial entre os interlocutores acaba 
em monólogo. Assim, além do enfrentamento entre retórica 
e filosofia, segundo Mccoy, o objetivo do Górgias não é o de 
rebater apenas a retórica dos sofistas, mas também de 
examinar criticamente o discurso filosófico. (Mccoy, 2010, 
p. 96). Pode existir um pretenso discurso filosófico, ilusório. 
Platão defende as características de seu discurso filosófico. 
O tema é de difícil trato, pois, existem diferentes discursos 
que se denominam filosóficos.    

Platão parece apresentar os sofistas Protágoras, 
Górgias, Hípias e outros de um modo predominantemente 
negativo. Sua crítica aos sofistas assume um viés quase 
sempre moral. Por isso, diante dessas restrições, os pontos 
de vistas dos adversários de Sócrates, nos diálogos de Platão, 
precisam ser levados a sério muito mais do que o fazem 
alguns de seus comentaristas. Exemplo disso são as 
alegações de Polo de que a retórica exerce uma grande 
influência no povo, embora esse argumento não interesse a 
Platão, pois, para ele, os sofistas, mesmo tendo desenvolvido 
as técnicas de comunicação, pressupõem uma natureza 
humana instintiva, primitiva, não racional. A tese de Sócrates 
é de que o poder político não pode ser exercido sem aspirar 
ao bem. Isso expulsa do domínio político muitas pessoas não 
preparadas devidamente ou ignorantes dos assuntos 
políticos.  Essas posições opostas, defendidas pelos 
personagens do diálogo, pressupõem a distinção entre a 
educação das pessoas comum em Atenas e a paideia proposta 
por Platão. Afinal, a concepção de Platão da realidade social 
e política é abrangente, situa-se dentro de uma visão 
metafísica global. Nesse sentido, a questão da formação e sua 
visão ideológica está sempre presente, de modo direto ou 
indireto, em seus escritos.  
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Em determinados momentos do diálogo, Sócrates, 
como personagem3, sofre um grande revés, pois, seus 
argumentos não são aceitos por Cálicles. Sócrates argumenta 
contra Cálicles, mas este defende “com força” seus pontos 
de vista. Sócrates insiste na discussão de tal modo que Platão, 
mestre de diálogo, rompe as normas do gênero textual 
diálogo para se refugiar em longos monólogos. A resistência 
de Cálicles chega a ser dramática, pois, não arreda pé de suas 
opiniões. Sócrates tem dificuldades de demovê-lo.  As 
demonstrações lógicas, o discurso retórico e até o uso de 
mitos não convencem. Cálicles, retórico experiente, culto, 
quer convencer Sócrates, mas não o consegue e, no fim, tudo 
é reduzido ao silêncio. Nesse sentido, pode-se afirmar que o 
diálogo assume um tom dramático relativamente a suas 
posições teóricas, isto é, muito mais do que as ações de seus 
personagens.  

 
Educação filosófica e retórica 

 
Um dos aspectos relevantes da troca de posições 

teóricas entre Sócrates e Górgias é a passagem em que a 
análise do Górgias crítica a formação filosófica. Nesse caso, 
deve-se considerar o conceito platônico de filosofia, 
certamente mais amplo do que o atual, ligado à vida e à 
política, portanto, não restrito ao exercício da atividade de 
ensino. Deve-se levar em conta, para explicitar melhor os 
argumentos, que não está claro o que cada um dos 
interlocutores entende por filosofia. Isso pode ou deve ser 
pressuposto. Apesar disso, a questão em sua generalidade é 
atual. As posições de Sócrates e de Cálicles são ainda atuais 

                                                 

3 Conforme Daniel R. N. Lopes, em sua tradução, introdução e notas do 
diálogo Górgias, diz que nos diálogos platônicos há elementos comuns 
à tragédia e à comédia. Conforme Diógenes Laércio, algumas comédias 
satirizam a relação de Sócrates com o tregediógrafo Eurípides (São 
Paulo: Perspectiva, Fapesp, 2011, ps. 25-27).   
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se olharmos para os cenários de hoje. A filosofia, desde as 
suas origens gregas, sempre teve adversários, foi mal 
compreendida e muitos duvidaram de sua relevância. Mas, a 
discordância de Cálicles é pontual, refere-se ao ensino da 
filosofia, aos jovens e aos adultos.   

Antes de entrar nas questões específicas, é preciso 
considerar que o antagonismo de Sócrates e de Cálicles 
representa duas condutas morais e modos distintos de 
exercer a política. Cálicles é representante do homem 
tirânico que, na visão de Platão, provém da decadência do 
homem democrático ou da vida prática voltada para os 
negócios. Para entender melhor esse argumento, por 
exemplo, é possível recordar o fracasso de Sócrates como 
preceptor de Alcibíades. Para Cálicles, a formação filosófica 
é algo próprio da juventude. Não tem medo de criticar 
Sócrates, apesar de ser mais idoso e seu hóspede. Assume 
uma atitude hedonista. Ele, em suas interpretações, muda o 
significado das palavras com facilidade, o que prejudica os 
argumentos e mostra apenas seu modo astucioso de 
proceder.   

Ao contrário de Cálicles, Sócrates, para Platão, o 
verdadeiro sábio, representa a vida contemplativa, a vida do 
intelecto, e demonstra os âmbitos e a função da filosofia em 
relação ao mundo da política. Para Cálicles, a filosofia é útil 
para a formação do homem político apenas quando 
praticada durante a juventude, caso contrário, ela é a ruína 
dos homens (484 c). Trata-se de duas posições diferentes e 
desproporcionais, pois, para Sócrates, a filosofia é a base 
verdadeira de um novo homem político, portanto, de uma 
política distinta da vida democrática e interessa tanto aos 
jovens quanto aos adultos que almejam ser filósofos, isto é, 
verdadeiros homens políticos. 

Essa crítica ao estudo da filosofia, como surge no 
diálogo Górgias, sob outros aspectos está presente em outros 
diálogos platônicos. É o caso, por exemplo, do diálogo Sofista 
em que a contraposição filosofia e ciência, filosofia e política, 
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tão comuns nos dias atuais, aparece em relação aos modos 
de conceber o filósofo, o sofista e o político. A confusão 
entre as definições de cada um ou falta de definições mais 
precisas acarreta dificuldades na vida social e política. Desse 
modo, para os gregos e especialmente para Platão, filosofia, 
techne, episteme são termos que devem ser investigados no 
contexto da cultura da Grécia antiga para que eles possam 
ser entendidos mais claramente.  

Nos argumentos de Platão entrecruzam-se diversos 
conceitos e alusões a autores gregos. Faz referências à 
tragédia de Eurípides, Antíope 4. Também faz referência à 
morte de Sócragtes, pois, para Cálicles, há “o efeito moral 
perverso da filosofia”, percebido pelo público em sua 
influência na condenação à morte de Sócrates. (cf.  Daniel R. 
N. Lopes nas notas da tradução do Górgias, de Platão, p. 95). 
Igualmente, na perspectiva de Cálicles, a filosofia corrompe 
as “ótimas naturezas” e, ainda, contrasta o discurso político 
com o âmbito particular e iniciático do discurso filosófico. 
Em vista disso e, de outros aspectos, segundo Cálicles, 
Sócrates não é virtuoso, pois, ele aceita resignadamente seu 
papel na polis e afirma que o maior mal da alma é a injustiça 
e não a morte em si.      

                                                 

4 Na tragédia referida, “dois irmãos, Anfion, um músico e intelectual que 
leva uma vida privada, e Zetus, um homem público preocupado com 
assuntos práticos, discutem sobre o melhor tipo de vida. Zetus 
argumenta que a vida intelectual não pode contribuir com o bem-estar 
material e, de fato, conduz à negligência da cidade e da vida doméstica 
(fr. 8K). Anfion retruca que a vida intelectual não só é mais prazerosa, 
mas também mais útil, já que o conhecimento leva à melhor 
administração da cidade (fr. 19K). Embora Zetus inicialmente convença 
Anfion a abandonar sua vida pouco prática, no fim Hermes convence 
Anfion a tocar sua lira, de forma que a música fará com que as rochas e 
árvores construam as muralhas de Tebas. Os deuses afirmam o ponto de 
vista de Anfion” (Mccoy, Marina. Platão e a retórica de filósofos e sofistas, 
2010, p. 110). 
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Para entender essas páginas do diálogo Górgias, o 
mais adequado é ir ao texto e ir além dos jogos linguísticos 
dos interlocutores e examinar, no Górgias5 (484-497), os 
argumentos de Sócrates e de Cálicles em sua força retórica e 
dialética. Vejamos o que Cálicles diz: 

 
A filosofia, Sócrates, é de decerto graciosa (atraente), 
contanto que se engaje nela comedidamente na idade 
certa; mas se perder com ela mais tempo que o 
devido, é a ruína dos homens. Pois se alguém, 
mesmo de ótima natureza persistir na filosofia além 
da conta, tornar-se-á necessariamente inexperiente 
em tudo aquilo que deve ser experiente o homem 
que intenta ser belo, bom e bem reputado. Ademais, 
tornam-se inexperientes nas leis da cidade, nos 
discursos que se deve empregar nas relações públicas 
e privadas, nos prazeres e apetites humanos, e, em 
suma, tornam-se absolutamente inexperientes nos 
costumes dos homens. Quando então se deparam 
com alguma ação privada ou política, são cobertos 
pelo ridículo, como julgo que sucede aos políticos: 
quando se envolvem com vosso passatempo e 
vossas discussões, são absolutamente risíveis. (484 c, 
d). 

 
Neste fragmento há um resumo das críticas à 

filosofia. O filósofo aparece como alguém distante do 
mundo cotidiano e distante das relações públicas e privadas, 
mesmo tendo ótima natureza. O filósofo pode tornar-se 
inexperiente nos costumes, nos prazeres e apetites humanos, 
nas leis da cidade, enfim, torna-se ridículo ao se envolver 
com discussões risíveis. E Cálicles, ainda, continua 
afirmando o seguinte: 

                                                 

5 O diálogo Górgias, após o prólogo, discute os objetivos da retórica no 
debate entre Sócrates e Górgias, depois entre Sócrates e Polo e, 
finalmente, entre Sócrates e Cálicles e conclui com um mito final. 
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É belo e gracioso participar da filosofia com o 
escopo de se educar, e não é vergonhoso que um 
jovem filosofe. Todavia, quando o homem já está 
velho, mas ainda continua a filosofar, aí é 
extremamente ridículo, Sócrates, e a experiência que 
tenho com os filósofos é precisamente a mesma com 
os balbuciantes e zombeteiros. (485 a,b). 

 
Alguém incapaz de se libertar da filosofia, afirma 

Cálicles, merece umas pancadas, pois, um homem tornar-se-
á efeminado, ele foge do centro da cidade e das praças e 
passará o resto da vida a murmurar nos cantos junto a três 
ou quatro jovens.  Apesar dessas críticas, Cálicles reafirma a 
amizade para com Sócrates. Afirma que tem o mesmo 
sentimento que Zeto teve com Anfíon na peça de Eurípides, 
porém, tem dúvidas a respeito de Sócrates se ele fosse 
condenado, sob a alegação de ter cometido injustiça, uma 
vez que seria incapaz de dizer algo como resposta. Assim, 
diante do tribunal, diante de um acusador mísero e 
desprezível, ele morreria. Pois, Sócrates é incapaz de se 
defender, de salvar a si mesmo, de refutar os outros. Ele é 
comparado ao homem desonrado sem condições de defesa 
diante da injustiça sofrida, de frequentar a ágora, devido à 
inutilidade da filosofia. É convocado a deixar de lado as 
“coisas de pequena monta” e dedicar-se aos homens “que 
possuem recurso de vida, reputação e muitos outros bens”. 
(486 c, d). 

Portanto, Platão, no Górgias, não tem receio de 
elencar algumas críticas à filosofia. É verdade que através de 
Sócrates ele as elimina, todavia, elas estão registradas de um 
modo ou de outro, e parecem que podem ser justificadas no 
sentido de ajudarem a entender a verdadeira função da 
filosofia. Na realidade, a filosofia não pode temer a crítica. 
Ao contrário, a filosofia se sustenta enquanto crítica de outra 
filosofia e da vida em geral.  
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(Verdade moral, franqueza e vergonha) 
 
Sócrates, usando conceitos e metáforas, procura 

demonstrar a verdade moral que o consentimento do 
interlocutor pode dar a suas convicções. Quer o 
consentimento de ambos como critério de verdade. (487 e). 
Mas, Cálicles não entende a questão e quer saber o porquê. 
Sócrates sabe que a franqueza de Cálicles é típica do homem 
democrático e, então, procura usar o argumento da 
vergonha. Diz: 

 
Eu tenho me deparado com inúmeros homens que 
são incapazes de me verificar porque não são sábios 
como tu, ao passo que outros, embora sábios, não 
desejam me dizer a verdade porque não se 
preocupam comigo como tu te preocupas. Estes 
dois estrangeiros aqui presentes, Górgias e Polo, 
apesar de serem sábios e meus amigos, carecem de 
franqueza e são mais envergonhados que o devido. 
E como não seriam? Foram acometidos por 
tamanha vergonha que ambos, por causa dela, 
ousaram se contradizer perante uma turba de 
homens, e a respeito dos assuntos mais preciosos. 
(487 a, b). 

 
Nessa passagem surge o argumento da vergonha. No 

entanto, os conceitos de vergonha de um e de outro diferem. 
Para Cálicles, a vergonha impede as pessoas de dizerem o 
que pensam. Para Sócrates, a vergonha é sentimento que 
impede as pessoas de se contradizerem em público. 
Portanto, não se trata de dizer o que se pensa, mas dizer algo 
contrário. São duas maneiras morais de entender a vergonha 
em relação à franqueza. 
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A vergonha6, aidos, é um conceito importante para a 
ética grega, parece que inclui o medo, visto como “reputação 
de vileza”. O termo grego aidos possui significados mais 
amplos do que o uso atual indica. A vergonha não está 
relacionada com a intimidade da pessoa, mas com o respeito 
e a estima. Não é uma simples reação psíquica a partir de um 
erro individual diante do conhecimento dos outros. É algo 
que se relaciona com a consciência moral, se relacionamento 
com a ordem estabelecida e com o respeito à transgressão 
dos limites e ao temor divino. 

Os argumentos de Sócrates apelam para fenômenos 
psicológicos. Não deixa de reconhecer a franqueza de 
Cálicles e de a explicar pelo viés da vergonha que outros têm 
ao debater as questões. Mas, esta reflexão não é ainda a 
verdadeira objeção aos argumentos de Cálicles. O leitor 
precisa prestar a atenção no que é dito mais adiante, para o 
encaminhamento dos argumentos socráticos.  
 
A amizade e os aspectos semânticos da linguagem  

 
Sócrates passa a introduzir o argumento da amizade 

ou não entre os interlocutores. Para Calicles, não é preciso 
amizade entre eles. Para Sócrates, sim. Sócrates procura 
adaptar-se aos interlocutores, pois, o consentimento 
depende dos interesses comuns envolvidos. Quer saber 
como deve se ocupar na investigação e o que é o justo 
segundo a natureza. (487 c, d, e; 488 a, b). Sem a aceitação 
do outro, sem o respeito pelo outro, não há comunicação 
possível.  

Em seguida, Sócrates, a partir de algumas distinções 
semânticas, critica a posição de Cálicles a respeito da 
natureza política do homem. Para ele, palavras diferentes 

                                                 

6 O conceito de vergonha pode ser examinado a partir da leitura de 
outros diálogos como Eutifron, Protágoras, República, Fedro e Leis. 
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podem significar um mesmo referente. Nesse sentido, quer 
saber o que é o justo, o justo segundo a natureza e não o 
justo conforme a opinião de um ou outro. Platão retorna, 
como em outros diálogos, à questão da justiça ou, mais 
exatamente, à questão do ato justo e do ato injusto. 

Trata-se de esclarecer os conceitos para alcançar o 
consenso entre os interlocutores, uma vez que somente 
desse modo é possível saber a verdadeira natureza das coisas 
que a linguagem procura expressar. Platão não aprofunda, 
nesse momento, as caraterísticas da linguagem, mas deixa 
transparecer sua função básica de comunicação da verdade. 

 
O melhor, o superior e o mais forte 

 
Avançando para um outro argumento, todavia, sem 

perder de vista o principal, Sócrates, também, indaga: “se o 
superior, o melhor e o mais forte são o mesmo ou se são 
diferentes”. (488 d). As leis dos superiores são as mesmas 
leis dos melhores? Desse modo, articula-se um conjunto de 
conceitos: justo, injusto, melhor, superior, mais forte, 
franqueza, vergonha, lei. Novamente é introduzida a questão 
da vergonha nas indagações sobre o justo e o injusto, o 
superior e o melhor. Quer saber se cometer injustiça é mais 
vergonhoso do que sofrê-la. (489 a). Desse modo, Sócrates 
questiona a franqueza de Cálicles sobre o dizer o que se 
pensa. Quer saber quem de fato opera um jogo de palavras, 
ele ou Cálicles. A verdadeira filosofia não pode cometer o 
jogo de palavras. 

Nessa altura do diálogo Górgias, é útil resumir a 
argumentação. Lopes, em nota ao pé da página, de sua 
tradução e comentário do Górgias, cita Bevertius a respeito 
da estrutura formal da refutação dos conceitos de melhor e 
superior. A citação é a seguinte: 
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I. Por natureza, os mais fracos, que são a maioria, são 
numericamente superiores aos fortes, que são poucos, e 
instituem as leis para refreá-los; 
 

II. na medida em que os superiores são o mesmo que os 
melhores, as leis dos superiores são as leis dos melhores; 
 

III. na medida que os superiores e os melhores são melhores 
e superiores por natureza, as leis instituídas por eles são 
belas por natureza; 
 

IV. os mais fracos acreditam que a justiça consiste em ter 
posses equânimes e que é mais vergonhoso cometer 
injustiça do que sofrê-la; 
 

V. portanto, não é apenas pela lei, mas também por 
natureza, que a justiça consiste em ter posses equânimes 
e que é mais vergonhoso cometer injustiça do que sofrê-
la. (Lopes, nota 146, p. 320).  

 
Esta síntese ilustra os passos da argumentação. 

Trata-se de examinar as relações entre lei e natureza para 
entender o que é justo ou injusto. O problema também 
reside na identificação do melhor com o superior (no sentido 
físico) e mais forte.  

Cálicles vê em Sócrates um erístico, pergunta se ele 
não se envergonha de “caçar palavras”. Mas Sócrates não 
desiste de suas perguntas irônicas. Diz: “Mas, voltando 
novamente ao princípio, dize-me o que entendes por “os 
melhores”, uma vez que não são os mais fortes. E, admirável 
homem, ensina-me com mais brandura, para que eu não 
abandone as tuas lições”. (489 d). Cálicles responde que os 
melhores são os mais nobres. Sócrates argumenta que 
Cálicles profere nomes sem indicar nada com eles. E, 
acrescenta: “Portanto, segundo teu argumento, geralmente 
um único homem inteligente é superior a milhares de 
homens estultos e ele deve dominar, enquanto os outros, 
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serem dominados, e quem domina, (deve) possuir mais do 
que os dominados. É isso o que tu me pareces querer dizer 
– e não estou à caça de expressões - se um único homem é 
superior a milhares”. (490 a). 

Além do problema semântico dos termos vistos 
isoladamente, há os pressupostos ocultos no jogo de 
palavras entre os melhores, os mais nobres, os mais 
inteligentes, os superiores, os ignorantes, os dominadores e 
os dominados que forma uma rede de sentidos para 
sustentar um tipo de argumentação ideológica muito mais do 
que lógica. Poder-se-ia mostrar que as premissas não têm 
consistência racional. 

 
A virtude da temperança e o viver feliz 

 
O debate sobre as relações entre homens superiores 

e mais inteligentes deriva para comida, bebida, sapatos e 
outros assuntos cotidianos. Cálicles volta a acusar Sócrates, 
afirma que ele sempre fala a mesma coisa. Por sua vez, 
Sócrates reafirma que Cálicles jamais diz as mesmas coisas. 
Na realidade, Cálicles fala tendo como ponto de vista a 
política, e Sócrates desloca o debate para os assuntos 
individuais como o controle dos apetites e dos prazeres. 
Cria-se, assim, o clima para introduzir no diálogo a virtude 
da temperança, muito importante para Platão. Dessa 
maneira, ingressa-se na questão de como viver feliz.  

Novamente as convicções morais de um e de outro 
interlocutor opõem-se. Para Cálicles, os idiotas são os 
temperantes. (491 e). O homem que deseja uma vida correta 
deve satisfazer os apetites com coragem e inteligência. (492 
a). Daí o debate sobre dominar e ser dominado. Para 
Cálicles, o tirano é exemplo de vida feliz, pois, ele não é 
escravo da temperança e da justiça defendidas pela maioria 
dos homens com o objetivo de que os mais fortes 
sobrepujam os demais. Conforme Cálicles, “luxúria, 
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intemperança e liberdade, uma vez asseguradas, são virtude 
e felicidade”. (482c).  

Observa-se, nessa passagem, a importância que 
Platão atribui à temperança, virtude que prega a moderação 
dos desejos e do domínio de si. Além de Platão, a cultura 
grega preocupa-se com a moderação dos impulsos naturais. 
Platão, especialmente em A República, caracteriza a sophrosyne 
como o domínio dos prazeres e dos desejos e, assim, a 
modalidade que torna o ser humano senhor de si mesmo. É 
papel da temperança, na organização das partes da alma, 
promover o domínio de uma parte sobre outra. 

Diante desses argumentos, Sócrates retruca que 
Cálicles diz com franqueza o que os outros pensam e, 
entretanto, têm receio de exprimi-lo.  Sócrates quer 
esclarecer como se pode viver feliz. Cita versos de Eurípides 
(quem sabe se viver é morrer) e reafirma que o corpo é 
túmulo da alma. (493 a).  Por isso, solicita que se esclareça 
“como se deve viver”. E, após ilustrar seus argumentos, 
indaga: “a vida ordenada é melhor que a intemperante, ou 
não te persuado?”. (494 a). A pergunta parte da certeza de 
Sócrates de que somente a vida temperante satisfaz os 
apetites e produz a quietude. Mas, a posição de Cálicles é 
diferente. Para ele, o prazer está presente no processo de 
satisfação e não no resultado desse processo. Em vista disso, 
responde: “Não me persuades, Sócrates”. (494 a).  

Cálicles hedonisticamente reafirma ter todos os 
apetites e ser capaz de saciá-los, deleitar-se e viver feliz. (494 
c). Sócrates, responde: “Muito bem, excelente homem! 
Termina como começaste, e atenta-te para não seres tomado 
pela vergonha! Tampouco eu, como é plausível, devo me 
envergonhar. Em primeiro lugar, dize-me se alguém, com 
sarna e coceira, coagido a se coçar copiosamente, teria uma 
vida feliz tendo de se coçar pelo resto de seus dias!” (494 c). 
Para Cálicles, tal observação é absurda, é de um perfeito 
orador popular. Na realidade, segundo Cálicles, o ser 
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humano que se coça sem parar vive um estado permanente 
de prazer, de felicidade.  

Ao concluir o Górgias, Sócrates faz um longo 
monólogo para desenvolver melhor os argumentos. Em 
linhas gerais, reafirma que a retórica verdadeira deve 
denunciar a injustiça, pois, praticar a injustiça é pior do que 
sofrê-la. Ele tem o objetivo de investigar a verdade. 
Reconhece a necessidade de corrigir a ignorância 
(infelicidade) e de distinguir o agradável e o bom, pois, as 
coisas boas dependem das virtudes. O homem sensato é 
justo, temperante, corajoso, bom e feliz. O homem escravo 
dos apetites não é amado pelos deuses nem pelos homens, é 
incapaz de ter amizades e interesses pelos outros.  

Assim, em poucas páginas, é conectado um conjunto 
de conceitos, desde a função do estudo da filosofia, as 
relações entre a verdade moral e a política, a questão do justo 
e do injusto, as relações entre o melhor, o superior e o mais 
forte, a virtude da temperança e da felicidade, a temperança 
e a intemperança e os apetites, a existência da vergonha, a lei, 
a liberdade e o viver feliz. As críticas à filosofia são 
respondidas de modo indireto. O conjunto de conceitos e 
correspondentes práticas assume um núcleo temático moral. 

A dificuldade reside na tentativa de compreender o 
conjunto de conceitos e questões a partir de um todo, isto é, 
sem isolá-los da totalidade do diálogo.  Mas, no fim de tudo, 
o conflito de convicções permanece, pois, os dois 
interlocutores partem de pressupostos distintos. Para 
Sócrates, só os valores da alma podem conduzir a felicidade 
ou a infelicidade. Para Cálicles, o prazer e a felicidade são a 
mesma coisa, pois identifica o agradável com o bem. 
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João Alberto Wohlfart1 
 
1 Introdução 
 

O artigo tem como objeto explicitar a estrutura 
dialética que sustenta a concepção hegeliana de Estado e de 
História universal exposta por Hegel no final da Filosofia do 
Direito, na perspectiva da concepção de Direito. Esta obra, 
como nos mostram vários parágrafos da introdução, conduz 
uma lógica intrínseca que marca a passagem do simples ao 
complexo, da abstração na concretude, do imediato na 
totalidade complexa. Estado e História universal constituem 
duas determinações que caracterizam a universalidade 
concreta, a complexidade e multidimensionalidade do real e 
o movimento de desenvolvimento sistemático do mundo. 
Sob este viés, a Filosofia do Direito é estruturada a partir do 
critério metodológico de desenvolvimento e de 
sistematização metódica das determinações da liberdade 
sucessivamente alargadas a partir de uma racionalidade 
lógica que lhe é intrínseca e que constitui a sua 
inteligibilidade a partir do autodesenvolvimento interno.  

Para a compreensão da Filosofia do Direito, é preciso 
levar em consideração a relação entre a Ciência da Lógica e a 
Filosofia do Real, da qual ela própria é uma das 
determinações fundamentais. É possível estabelecer um 
paralelismo entre as determinações lógicas da Ciência da 
Lógica e as determinações éticas da Filosofia do Direito, o que 
vincula o livro da Lógica do ser ao Direito abstrato, o livro 
da Lógica da essência à moralidade subjetiva e o livro da 
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Lógica do conceito à eticidade. Mas a relação entre uma e 
outra obra hegeliana não segue um determinismo rígido, pois 
a Filosofia do Direito produz a sua própria lógica e as suas 
próprias configurações reais.  

Como a Filosofia do Direito é a forma mais abrangente 
de formulação do Espírito objetivo, pois ela integra o 
terceiro volume da Enciclopédia das Ciências Filosóficas, a 
Filosofia do Espírito, é necessário considerar a estrutura 
silogística de mediação existente entre a Ciência da Lógica e a 
Filosofia do Espírito, mediatizadas pela Filosofia da Natureza. 
Por parte da primeira determinação do sistema filosófico, ela 
entra na Filosofia do Direito em forma de racionalidade do real 
que a faz alargar desde a sua interioridade e desde as  
determinações mais abstratas para alcançar as determinações 
éticas propriamente universais. A Filosofia da Natureza 
também é implícita à Filosofia do Direito, não na condição de 
primeira natureza estruturada pela mecânica, pela física e 
pela orgânica, mas como segunda natureza das relações 
sociais propriamente ditas.    

No texto que segue pretendemos formular a relação 
entre Estado e História Universal. Se Hegel expõe a Filosofia 
do Direito na perspectiva eminentemente sistemática da 
sequência lógico-racional das determinações, e a Filosofia da 
História exposta através do critério da evolução histórica das 
configurações de liberdade, como conjugar Filosofia do Direito 
e Filosofia da História? Como Estado e História são 
determinações expostas por Hegel no final da obra, vamos 
questionar acerca da relação entre Estado e História. Há 
questões implicadas como a tensão entre espírito do povo e 
espírito do tempo, aquele mais lento e conservador, 
enquanto este é intempestivo e destruidor. O julgamento dos 
Estados, quando não cumprem com a sua missão de colocar 
as condições de liberdade de todos os seus cidadãos, quem 
os julga? Com estas questões, o texto pretende dar sequência 
ao raciocínio que implica o Estado na Filosofia do Direito, pois 
a obra não termina nele, mas avança muito além. Com isto, 



Agemir Bavaresco; Francisco Jozivan Guedes de Lima (Orgs.) 333 
 

 

 

dissolvemos críticas contra Hegel que sustentam a 
divinização do Estado prussiano, por exemplo.  

 
2 Algumas observações preliminares 

 
A introdução à Filosofia do Direito é um texto denso 

no qual Hegel expõe a estrutura, o método e o movimento 
de articulação da obra. Neste texto há material suficiente 
para a elaboração de um artigo ou de um livro. Faremos uso 
apenas de alguns parágrafos para embasar metodicamente a 
exposição que segue. Nestes parágrafos Hegel desenvolve 
um conceito de liberdade pelo viés de seu desenvolvimento 
em determinações políticas e históricas. Em outras palavras, 
Hegel expõe os pontos estruturantes da ligação entre razão 
e realidade, pois aquela não é uma pura abstração mental e 
esta não caracteriza uma estrutura meramente empírica. O 
real adquire outra configuração na estrutura metódica de 
autodesenvolvimento metódico, quando nenhuma estrutura 
real pode ser cristalizada, e na exposição do real em 
estruturas racionais. Hegel escreve: 

 
A atividade da vontade suprassumir a contradição da 
subjetividade e da objetividade e de transpor os seus 
fins daquela determinação nessa e, ao mesmo tempo, 
permanecer na objetividade junto de si está fora do 
modo formal da consciência (§  8), no qual a 
objetividade apenas é, enquanto efetividade 
imediata, o desenvolvimento essencial do conteúdo 
substancial da ideia (§ 21) [;] um desenvolvimento 
em que  conceito determina, inicialmente, a ideia 
mesma abstrata para a totalidade do seu sistema, que, 
enquanto o substancial , é independente da oposição 
entre um fim meramente subjetivo e de sua 
realização [;]é o mesmo nessas duas formas 
(HEGEL, 2010, p.71).  

 



334 Direito & Justiça: Festschrift em homenagem a Thadeu Weber 
 

 

 

Neste denso parágrafo, percebe-se que Hegel tenta 
unificar dialeticamente uma polaridade antinômica 
proveniente, por um lado, da ontologia clássica na categoria 
epistemológica da objetividade, por outro, da moderna 
filosofia da subjetividade. De forma sintética e condensada, 
porém profunda, Hegel introduz a Filosofia do Direito a partir 
do amplo viés do terceiro livro da Ciência da Lógica, a Lógica 
do conceito, nas estruturas conceituais da subjetividade do 
conceito e da sistemática da Ideia, no final da obra. Neste 
desenvolvimento apontado por Hegel, o conceito caracteriza 
a força da liberdade e a capacidade de autocontradição da 
formalidade que se traduz em efetividade, enquanto a Ideia 
significa a estrutura efetiva em movimento. O 
desenvolvimento essencial do conteúdo substancial da ideia 
não significa que uma racionalidade se determina num 
conteúdo determinado e a ele pressuposto 
incondicionalmente, mas num desenvolvimento racional do 
conteúdo que inclui de forma equilibrada o aspecto formal 
do conceito e o aspecto estrutural do conteúdo. Pois, entre 
a subjetividade e a objetividade, entre a forma e o conteúdo 
está o movimento do desenvolvimento que distribui de 
forma articulada e equilibrada estas duas polaridades 
epistemológicas. Deste desenvolvimento resulta o sistema da 
ideia, o sistema das determinações sociais expostas na 
Filosofia do Direito, num movimento lógico-dialético em que 
as dimensões da subjetividade e da objetividade, da 
inteligibilidade da liberdade e da estrutura das determinações 
evoluem de forma integrada. Neste movimento, a 
racionalidade permanece idêntica nas formas de 
subjetividade e de objetividade. Para Hegel: 

 
O direito é, de modo geral, algo de sagrado, 
unicamente porque é o ser-aí do conceito absoluto, 
da liberdade consciente de si. – Mas o formalismo 
do direito (e posteriormente, o da obrigação) surge 
da diferença do desenvolvimento do conceito de 
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liberdade. Frente a um direito mais formal, isto é, 
mais abstrato e, por isso, mais delimitado, a esfera e 
o grau ao qual o espírito levou dentro de si os 
momentos seguintes contidos em sua ideia em vista 
de sua determinação e de sua efetividade, enquanto 
mais concreta, mais rica dentro de si e mais 
verdadeiramente universal, tem por isso mesmo 
também um direito mais elevado (HEGEL, 2010, p. 
72-73).  

 
O direito é o sistema de liberdade que os sujeitos se 

atribuem nas mais variadas esferas da sociedade e do Estado. 
O conjunto dos parágrafos introdutórios à Filosofia do Direito 
formula o método de exposição sistemática da obra, segundo 
a qual as primeiras determinações, tais como o Direito 
abstrato e a Moralidade subjetiva são restritas e limitadas, 
enquanto as outras são mais concretas e propriamente 
universais. Sob o ponto de vista da inteligibilidade 
ordenadora da obra hegeliana, há determinações mais 
unilaterais e contraditórias entre si, enquanto outras são mais 
integradas e completas. Tal é o caso, por exemplo, da família 
constituída em base à subjetividade coletiva e amor sensível, 
e a sociedade civil constituída em base ao espírito 
individualista da produção e do consumo material e na 
formação de uma grandiosa superestrutura material sem o 
espírito da substancialidade ética. Assim, no 
desenvolvimento das determinações sociais da Filosofia do 
Direito, há uma progressiva ascensão em efetividade, em 
universalidade concreta e em inteligibilidade racional. No 
começo da obra há configurações unilaterais e abstratas, 
limitação que possibilita a passagem para outro nível mais 
efetivo, cuja esfera supera as indeterminações anteriores. 
Neste sentido, por exemplo, o Estado é uma instituição 
social e racional que não está simplesmente pressuposta na 
família e na sociedade civil, mas ela se constitui a partir da 
emergência e da diferenciação em relação às anteriores. A 
Filosofia do Direito expõe a sistemática de desenvolvimento 
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das instituições sociais acompanhado diretamente pelo 
desenvolvimento da liberdade do sujeito. Isto significa dizer 
que em cada círculo de desenvolvimento institucional, tal 
como o Estado, o Direito internacional e a História mundial, 
há uma dimensão das liberdades individuais diretamente 
correspondentes. Para Angehrn, 

 
Nas duas, Lógica e Filosofia do Direito, uma forma 
de quatro estágios foi explicitada, na qual os 
momentos essenciais desses, que é a liberdade, 
contido e conjugado numa completa totalidade 
conceitual: como uma liberdade para-si, liberdade 
real, como em-si e para-si entificado, efetivo, seu 
saber alcançado, e uma liberdade para-si explicitada, 
e como absoluta, por si conceituada, a essência da 
liberdade como liberdade sabida. No lógico foram 
estes estágios: ser, essência, conceito, Ideia absoluta; 
no espírito objetivo: direito, moralidade, eticidade, 
história (ANGEHRN, 1977, p. 440).  

 
 Para uma compreensão ampla da Filosofia do Direito, 

é interessante estabelecer uma correlação com a Ciência da 
Lógica. Os parágrafos da introdução apontam para uma 
lógica da liberdade como critério fundamental de 
organização da obra. Consideradas as especificidades que 
diferenciam as duas obras hegelianas, a Filosofia do Direito 
apresenta os grandes traços metódicos que caracterizam a 
estruturação da Ciência da Lógica. O principal ponto comum 
é de que a primeira obra expõe os passos estruturantes da 
lógica da liberdade nos estágios do ser, da essência, do 
conceito e da Ideia absoluta. A segunda obra expõe a logica 
da liberdade em desdobramento nas estruturas sociais nos 
momentos do direito, da moralidade, da eticidade e da 
História mundial. Emil Angehrn, na sua obra Freiheit und 
System bei Hegel, propõe uma organização quaternária das 
obras hegelianas, cuja sistemática geral representa na Filosofia 
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do Direito os momentos estruturantes de constituição da 
Liberdade e do Direito.  

 
A eticidade é a ideia de liberdade, enquanto Bem 
vivente, que tem na autoconsciência seu saber, seu 
querer, e pelo agir dessa, sua efetividade, assim como 
essa tem, no ser ético, seu fundamento sendo em si 
e para si e seu fim motor, - [a eticidade é] o conceito 
da liberdade que se tornou mundo presente e 
natureza da autoconsciência (HEGEL, 2010, p. 
167). 

 
Hegel desenvolve um conceito de eticidade. Trata-se 

do conceito de liberdade coletivizado em instituições éticas 
e correspondente a uma autoconsciência coletiva. A ideia de 
liberdade tem como componente um sistema de 
sociabilidade constituído por instituições sólidas e uma 
intersubjetividade coletiva que se sabe efetivamente como 
livre. O fundamento em si da objetividade ontológica e 
estrutural e o para si da autoconsciência coletiva de liberdade 
constituem os componentes da eticidade. Não se trata de 
uma autoconsciência formal somente preocupada com os 
seus pensamentos, mas constitui-se como o fundamento do 
conhecimento, do querer e do agir que se traduz na 
efetividade do sistema de eticidade. Nestes moldes, a 
eticidade efetiva é resultado do pensamento e da atividade de 
um povo que se realiza em instituições concretas, 
particularmente na família, na sociedade civil e no Estado 
que constituem as referências institucionais das relações 
sociais. O conceito hegeliano de substancialidade ética é 
composto pela substancialidade da racionalidade imanente 
da consciência de liberdade de um povo e pela dimensão real 
da estrutura de sociabilidade organizada em instituições 
sociais. Com estes componentes, a liberdade se dá na 
autoconsciência da estrutura de eticidade que se sabe 
efetivamente como livre enquanto mundo consciente de si. 
Trata-se da objetividade social que desenvolve a 
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autoconsciência da liberdade coletiva, ou por outra, de uma 
consciência coletiva e intersubjetiva de liberdade que se 
traduz na estrutura objetiva da organização social.  

 
3 Estado e Direito    

 
A concepção hegeliana de Estado tem como 

componente ético o que a civilização moderna não 
conseguiu realizar até então. Por um lado, a filosofia política 
clássica foi orientada pela ideia motriz de institucionalidade 
e comunitariedade na constituição de uma cidade Estado. A 
modernidade tem a sua camisa de força na direção inversa 
ao enfatizar a centralidade do indivíduo que dissolve 
qualquer forma de organização comunitária e coletiva. O 
sujeito moderno, emancipado para enfatizar a subjetividade 
individual e a liberdade pessoal, tem como tendência a 
autodeterminação fora de qualquer referência comunitária. 
A noção hegeliana de Estado, exposta pelo filósofo na 
Filosofia do Direito, tem como componente ético a 
reconciliação entre a institucionalidade e substancialidade 
clássicas e a concepção moderna de subjetividade solipsista 
e isolada. Nesta perspectiva hegeliana sintética, a formação 
da subjetividade livre e emancipada somente é possível numa 
organização comunitária e estatal, fora da qual se transforma 
num indivíduo vazio e natural. A substancialidade ética do 
Estado, em contrapartida, tem como meta principal o 
estabelecimento das condições para proporcionar a 
liberdade aos indivíduos e grupos sociais. Neste raciocínio, a 
substancialidade do Estado é resultado da universalização 
dos indivíduos, e a subjetividade aparece como expressão da 
singularização do Estado, conceituado por Hegel: 

 
O Estado, enquanto efetividade da vontade 
substancial, que tem na autoconsciência particular 
elevada à sua universalidade, é o racional em si e pra 
si. Essa unidade substancial é um autofim imóvel 
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absoluto, em que a liberdade chega a seu direito 
supremo, assim como esse fim último tem o direito 
supremo frente aos singulares, cuja obrigação 
suprema é ser membro do Estado (HEGEL, 2010, 
p. 230). 

 
O Estado, na formulação hegeliana, é uma 

consciência de liberdade universalizada numa organização 
que tem caráter ético e político. A consciência de liberdade 
que os sujeitos têm de si mesmos, a consciência histórica de 
uma comunidade e a expressão do bem coletivo têm no 
Estado a sua efetivação e universalização. É a realidade em 
ato da vontade substancial, na realização da vontade coletiva 
e concretização da Justiça e do Direito almejada por todos 
os cidadãos. Em outras palavras, todos os sujeitos desejam a 
incondicionalidade da liberdade apenas possível de ser 
efetivada através da realização da liberdade dos outros, e o 
Estado é a efetivação e organização política da determinação 
racional de todos que buscam a liberdade. O Estado é o 
racional em si e para si, compenetração da substancialidade 
e da subjetividade, é um valor em si porque caracteriza uma 
determinação ontologicamente qualificada; é um valor para 
si porque caracteriza a autoconsciência de uma coletividade 
histórica e cultural. Hegel reafirma a absoluticidade e 
incondicionalidade da liberdade conquistada da 
modernidade, enriquecida no nível do caráter substancial de 
uma intersubjetividade coletiva. Nesta formulação, o Estado 
é a compenetração do direito e do dever, do direito do 
cidadão diante do Estado e do dever do Estado diante do 
cidadão; e do dever do cidadão diante do Estado e do direito 
do Estado diante do cidadão. A interpenetração entre 
subjetividade e substancialidade no Estado é racionalmente 
comprovado no equilíbrio do direito e do dever, pois o 
cidadão tem direitos na medida em que tem deveres e 
deveres na medida em que tem direitos. Assim, como sujeito 
livre, somente é possível ter reconhecida a sua liberdade 
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quando o mesmo sujeito reconhece a liberdade dos outros. 
Para Hegel, “Nesta identidade da verdade universal e da 
particular, coincidem o dever e o direito e, no plano moral 
objetivo, tem o homem deveres, na medida em que tem 
direitos, e direitos na medida em que tem deveres” 
(HEGEL, 2013, p. 173). Para Hegel, 

 
Frente às esferas do direito privado e do bem-estar 
privado, da família e da sociedade civil-burguesa, o 
Estado é, de uma parte, uma necessidade exterior e 
seu poder superior, cuja natureza de suas leis, assim 
como seus interesses estão subordinados e são 
dependentes dela; de outra parte, ele é seu fim 
imanente e possui seu vigor na unidade de seu fim 
último universal e do interesse particular dos 
indivíduos, no fato de que eles têm obrigações para 
com ele, na medida em que eles têm obrigações para 
com ele, na medida em que eles têm, ao mesmo 
tempo, direitos (HEGEL, 2010, p. 236). 

 
No Estado, o particular e o substancial se 

compenetram, sem uma dissolução do particular pela 
substancialidade. Em relação à família e a sociedade civil, o 
Estado é um poder superior porque é uma estrutura 
eticamente mais qualificada. O Estado é superior a estas 
esferas porque superou as contradições e insuficiências 
implícitas a elas. Esta relação se dá porque o Estado é a 
instância reguladora dos conflitos que se dão nas esferas da 
família e da sociedade civil, tais como o conflito de interesses 
econômicos, a monopolização da economia, a tendência à 
concentração de bens e de posses econômicas etc. Em 
relação à sociedade civil, por exemplo, o Estado deve regular 
as relações de trabalho, a ocupação da natureza e dos solos 
agrícolas, os conflitos de classe que podem desequilibrar as 
relações sociais. Por outro lado, o Estado é o fim imanente 
destas Instituições porque gerado a partir delas e expressão 
da universalização da família e da sociedade civil. Seguindo 
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pela via do conceito de contradição exposto por Hegel na 
sua Ciência da Lógica, a autocontradição da família e da 
sociedade civil tem a sua plena expressão no Estado, pois a 
continuidade do desenvolvimento à lógica implícita a estas 
duas determinações tem a sua realização no Estado. Assim, 
quando a sociedade civil supera o espírito individualista e 
equilibra as relações que se diferenciam da mera lógica das 
trocas econômicas e do mercado, ascende-se para a lógica do 
Estado. Neste raciocínio, a integração entre a particularidade 
dos indivíduos e das corporações da sociedade civil e a 
universalidade do Estado é estabelecida como o 
compromisso deste com a autonomia das instâncias 
particulares e as ações de significação universal daqueles, por 
exemplo, na responsabilidade social. Para Hegel, 

 
A necessidade na idealidade é o desenvolvimento da 
ideia no interior de si mesma; ela enquanto 
substancialidade subjetiva e a disposição de espírito 
política, enquanto substancialidade objetiva é, na 
diferença com a anterior, o organismo do Estado, o 
Estado político propriamente dito e a sua constituição 
(HEGEL, 2010, p. 239). 

 
Hegel expõe de forma integrada as duas dimensões 

do Estado. Por um lado, a dimensão subjetiva é constituída 
pelo espírito político, pela consciência de nacionalidade e 
pela consciência histórica de um determinado povo 
manifesta nas tradições, nos costumes e na cultura. Por outro 
lado, a dimensão objetiva compreende a estrutura 
organizacional do Estado, a distribuição dos poderes, a 
organização das instituições, as formas de participação do 
povo nas instâncias de decisão politica, o perfil social do 
povo etc. A objetividade do Estado compreende a estrutura 
e os movimentos políticos que começam nas bases 
populares, passam pelos distintos poderes e de lá retornam 
ao povo como movimento de aperfeiçoamento da qualidade 
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do Estado. Nesta dimensão encontram-se as instâncias locais 
e comunitárias de base que se articulam em várias esferas 
para participar diretamente das questões, dos problemas e 
dos procedimentos tipicamente estatais. Desta forma, a 
subjetividade da consciência política do povo e a 
objetividade da organização do Estado não são instâncias 
que se separam, mas se integram na medida em que a 
subjetividade se traduz em objetividade e a subjetividade é a 
autoconsciência da objetividade. Para Thadeu Weber, 

 
O Estado, enquanto totalidade ética, inclui as 
liberdades individuais, na medida em que estão 
conservadas e guardadas na universalidade. Os 
indivíduos são, fundamentalmente, momentos da 
“essência da autoconsciência” que se realiza de 
forma autônoma. Por isso, o ponto de partida, no 
que diz respeito à liberdade, não pode ser a 
individualidade, mas o que Hegel chama “essência da 
autoconsciência”, contraposta à “autoconsciência 
individual”,  e da qual o indivíduo é apenas momento 
(WEBER, 1993, p. 136).  

 

O Estado hegeliano é a expressão da compenetração 
entre o particular e o substancial. Longe das críticas que 
pairam sobre a Filosofia do Direito, segundo as quais o Estado 
dissolve o indivíduo, que Hegel seria o idealizador do Estado 
prussiano, que o Estado hegeliano seria totalitário, que Hegel 
seria legitimador de todo o tipo de totalitarismo político, elas 
se dissolvem com a simples leitura do texto hegeliano. O 
texto sobre o Estado é tão claro que o filósofo não dá 
nenhuma margem a este tipo de interpretação, que somente 
pode ser sustentada por quantos nunca leram Hegel. No 
Estado o particular e o substancial estão tão compenetrados 
e implicados que as formas mais altas de autodeterminação 
do indivíduo carregam em seu bojo a fundamental 
valorização dos outros indivíduos, de cuja intersubjetividade 
fundante resulta a universalidade e substancialidade do 
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Estado. Como Hegel não é um representante do 
subjetivismo, solipsismo e individualismo modernos, a 
construção da liberdade individual somente é possível com a 
inclusão neste círculo a liberdade do outro, desdobrando-se 
na estrutura do Estado. Por outro lado, a substancialidade e 
universalidade do Estado se fundamenta quando ele próprio 
estabelece as condições para a afirmação da liberdade nas 
instâncias particulares e dos indivíduos. Nesta lógica, a 
compenetração do substancial e do particular sintetiza-se 
nos movimentos de universalização e substancialização do 
particular e na singularização da universalidade do Estado.  

Importante na Filosofia do Direito é o sentido da 
Constituição. Ela tem uma ligação profunda com a cultura 
do povo, com a consciência histórica do povo e com a sua 
qualidade política. A Constituição não é importada de outra 
nação, não é fruto arbitrário de uma classe dominante que 
impõe a sua vontade ao povo e legitima os seus interesses, 
não é uma letra formal desligada da vida real do Estado. Ela 
nasce da vida do povo, de sua cultura e de seus valores mais 
profundos, ela tem como ponto de partida a universalidade 
empírica desta vida para configurar-se na lógica política. Não 
se trata de nenhum especialista que escreve a Constituição, 
não é um grupo de tecnocratas políticos que elaboram a 
Constituição, mas ela é escrita pela história do povo através 
de seus representantes. O significado mais profundo da 
Constituição é a tradução da base empírica e cultural na 
organização e significação política do Estado, e o seu retorno 
às bases populares quando o Estado se transforma num 
único sistema ético-político e numa subjetividade coletiva. A 
Constituição sistematiza em forma de racionalidade ético-
política ao estabelecer a síntese entre a consciência de 
liberdade do povo e a estrutura de organização do Estado. 
Para Hegel,  

 
A constituição é racional à medida que o Estado 
diferencia e determina dentro de si sua atividade 
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eficaz segundo a natureza do conceito, e de fato, de 
modo que cada um desses poderes ele mesmo seja 
entro de si a totalidade, de que eles têm e contêm 
dentro de si eficazmente os outros momentos, 
porque eles expressam a diferença do conceito, 
permanecem pura e simplesmente em sua idealidade 
e constituem apenas um todo individual (HEGEL, 
2010, p. 253).  

 
A Constituição traz em seu bojo a organização do 

Estado na racional distribuição dos poderes. Os poderes que 
Hegel descreve na Filosofia do Direito são o poder do príncipe, 
o poder legislativo e o poder do governo. Trata-se de uma 
organização racional, pois na intrínseca compenetração entre 
logicidade e politicidade, racionalidade e efetividade, o poder 
legislativo é correspondente à universalidade, o poder do 
governo é correspondente à particularidade, e o poder do 
príncipe é correspondente à singularidade. Não se trata de 
estruturas independentes, mas a organização dos poderes do 
Estado tem como movimento lógico fundamental a 
interpenetração e a interdependência dos poderes. Na 
racionalidade da Constituição e na tridimensionalidade dos 
poderes, eles se integram, se diferenciam e se sobrepõe em 
certa medida. Desta forma, o poder legislativo é 
correspondente à universalidade lógica em função da 
inteligibilidade racional da Constituição que é estabelecida na 
esfera legislativa; o poder do governo é correspondente à 
particularidade lógica porque aplica na prática as leis do 
Estado; e o príncipe é correspondente à singularidade 
porque representa a personalidade universal do Estado, 
confirma as leis e representa o Estado na esfera das relações 
internacionais. Os poderes estão de tal maneira integrados 
que formam uma circularidade política integrada na qual a 
atividade de um é antecipada pelo outro, numa estrutura 
política na qual uma mesma questão passa por várias fases.  

 Os diversos poderes não constituem partes 
fragmentadas e autônomas da estrutura política do Estado, 
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mas a lógica da interdependência faz de cada um deles a 
totalidade da ação política. Em cada um deles perpassa a ação 
dos outros poderes, cada um deles é determinado pelos 
outros, e cada um deles determina os outros na mesma 
medida em que é por eles determinado. A circularidade 
política não estabelece dois poderes como antitéticos e um 
terceiro como solução da antinomia, mas cada um deles é a 
síntese dos outros. Para efeitos de simplificação do 
raciocínio, o poder legislativo é a totalidade política do 
Estado porque toda a ação estatal converge para a 
sistematicidade e significatividade racional das leis; o poder 
executivo aparece como totalidade sintética porque toda a 
ação estatal aparece na forma das políticas públicas 
concretas; e o poder do príncipe aparece como totalidade 
sintética porque expressão da cidadania e personalidade 
política do Estado. Em cada um dos poderes converge o 
movimento político da totalidade do Estado, cada um deles 
depende da ação dos outros e cada um deles “subsume” os 
outros sob sua ação. Em outras palavras, em cada um deles 
converge a autonomia da ação, a heteronomia e a mediação 
política do movimento global. Neste dinamismo da lógica 
política, permanece a diferença entre os poderes e a 
integração das diferenças constitui uma totalidade única. 
Para Hegel, 

 
Mas o universal (Estado, Governo, direito) é o meio-
termo substancial no qual os indivíduos e a sua 
satisfação têm e mantêm sua realidade, mediação e 
subsistência implementadas. Cada uma das 
determinações, enquanto a mediação a conclui-
juntamente com o outro extremo, precisamente aí se 
conclui-junto consigo mesma; produz-se a si mesma, 
e essa produção é conservação-de-si. É só por meio 
da natureza desse “concluir juntamente”, por meio 
desse tríade de silogismos com os mesmos termos, 
que um todo é verdadeiramente entendido em sua 
organização. (HEGEL, 1995, p. 338). 
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O equilíbrio das diferenças no interior do Estado é a 

condição para o seu desenvolvimento racional. Por esta 
razão, o Estado é estruturado e dinamizado em forma de 
silogismos que asseguram o seu funcionamento sistêmico e 
proporciona o equilíbrio das forças éticas. Assim, na 
concepção hegeliana de Estado está concentrado um amplo 
sentido de universalidade, pois o Estado é a mediação 
fundamental das relações sociais e das diferenças que 
existem no interior dela. O Estado não se concentra apenas 
nos espaços de poder onde funcionam as sedes dos governos 
nas diferentes esferas, mas estende-se para todas as esferas 
da sociedade. Daí porque aparece como a mediação 
fundamental porque representa a universalidade integradora 
de todos os setores da sociedade e representa a consciência 
coletiva conquistada a partir da organização da sociedade. 
Para a construção desta universalidade efetiva, o governo age 
para fins de equilíbrio das forças sociais para efetivamente 
integrá-las ao Estado para fins de regulação das estruturas 
sociais em relações amplas e complexas. Talvez a máxima 
expressão de universalidade seja o Direito no qual os 
cidadãos expressam a sua liberdade no equilíbrio dos direitos 
e dos deveres. Por outro lado, quando a sociedade figura 
como mediação, ela própria se estrutura e se determina em 
Estado, não como uma forma externa de sua manifestação, 
mas como a sua própria efetivação racional. Na Filosofia do 
Direito, o Estado também é resultado da autodeterminação 
ética e política de um povo que alcança na liberdade coletiva 
e na consciência de cidadania a sua razão mais profunda. 

 
4 Estado e História Universal 
 
O Estado não é a última palavra da Filosofia do Direito, 

não é a última determinação da Filosofia do Real. Muitas 
leituras vulgarizantes de Hegel tentam dizer que o filósofo 
teria divinizado o Estado e absolutizado o modelo prussiano. 
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Para não ficar restrito ao Estado, um dos movimentos 
estruturantes da Filosofia do Direito é a passagem do Estado 
na História universal, processo mediatizado pelo Direito 
internacional. Esta lógica é explicada porque, por um lado, o 
filósofo não concebe um Estado cosmopolita como queria 
Kant, mas a diversidade cultural requer a coexistência 
simultânea de uma diversidade de Estados. Por outro lado, 
o processo de universalização da História é inadequado a 
uma multiplicidade de Estados dispersos e sem relações 
mútuas, mas devem estar inseridos num projeto ético-
político global comum. Esta dialética assegura a combinação 
entre a necessária autonomia dos Estados e a situação mais 
ampla das relações entre os Estados. Na exposição hegeliana, 
o Direito internacional aparece como instância reguladora 
das relações entre os Estados para estabelecer padrões éticos 
de ações globais que ultrapassam o âmbito da particularidade 
dos Estados.  

Para Hegel, a razão da existência do Estado é 
assegurar a todos os cidadãos a justiça e o direito. Nenhum 
cidadão pode ser excluído destas condições fundamentais de 
existência. Sabemos que Hegel é enfaticamente contrário a 
qualquer expressão de escravidão e de negação da liberdade 
do homem. Para o filósofo, o Estado moderno representa a 
universalização da liberdade humana e a constituição das 
condições políticas e sociais para que esta conquista seja 
efetiva para todos os povos. Mas, em muitos casos, os 
Estados não cumprem com a sua missão fundamental e se 
tornam agentes de desenvolvimento econômico, asseguram 
a manutenção de uma estrutura social estabelecida e 
permitem em seu território formas de exploração e de 
escravidão. Se o Estado não garante a liberdade dos cidadãos 
e permite a escravidão, quem julga os Estados? Para Hegel, 
o Direito internacional tem como incumbência a regulação 
das relações internacionais e a coibição de arbitrariedades 
contra a liberdade e os Direitos humanos. Mesmo que os 
Estados tenham o dever fundamental de estabelecer as 
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condições para a efetivação da liberdade dos cidadãos e 
impedir qualquer forma de escravidão, muitos Estados atuais 
não assumem a responsabilidade na promoção das 
liberdades e dos Direitos humanos. Na Filosofia do Direito 
Hegel escreve: 

 
Os princípios dos espíritos dos povos, por causa de 
sua particularidade, em que eles têm sua efetividade 
objetiva e sua autoconsciência enquanto indivíduos 
existentes, são, em geral, delimitados, e seus destinos 
e seus atos, em sua relação uns aos outros, são a 
dialética fenomênica da finitude desses espíritos, a 
partir da qual o espírito universal, o espírito do 
mundo, produz-se tanto como indelimitado quanto 
é ele que exerce neles o seu direito, - e seu direito é 
o mais elevado de todos, - na história mundial, 
enquanto tribunal do mundo (HEGEL, 2010, p. 
305-306).  

 
Um dos aspectos mais contundentes da Filosofia do 

Direito é a tensão entre o espírito dos povos e o espírito do 
mundo. A organização categorial da obra cujas formas 
lógicas estão correlacionadas às determinações efetivas 
indica o Estado como universalidade diante da família e da 
sociedade civil, mas aparece como particularidade diante da 
esfera maior do espírito do mundo. O espírito do povo 
caracteriza a consciência histórica e política de um 
determinado povo e de uma determinada cultura 
configurados na organização estatal. Segundo Hegel, este 
espírito é contingente e situado, razão pela qual pode 
desaparecer. O espírito do mundo, em contrapartida, é 
universal como resultado do desenvolvimento global da 
História universal e perpassa intrinsecamente e 
transversalmente todos os povos da atualidade. O espírito 
do mundo é dinâmico, atualiza-se permanentemente, carrega 
incondicionalmente tudo em sua torrente e destrói o que se 
torna velho e ultrapassado. É a totalidade do mundo político, 
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cultural, social e racional traduzido na racionalidade 
filosófica que retorna ao mundo ao transformá-lo 
sistematicamente. No espírito do mundo concentra-se a 
autoconsciência filosófica da atualidade, os princípios éticos 
mais universais, as referências para a justiça e o direito e as 
formas de ação mais significativas. Trata-se de uma espécie 
de racionalidade universal que atravessa todas as culturas e 
as transforma por dentro, as impulsiona para novos 
parâmetros de pensamento, formas de organização política 
e formas de expressão da liberdade. No espírito do mundo 
estão concentrados os referenciais universais para o 
desenvolvimento da liberdade dos povos, para a organização 
política, para o desenvolvimento dos povos e para a 
construção do conhecimento científico e filosófico. Trata-se 
de uma espécie de razão teórica e prática universal que 
integra positivamente em sua torrente os povos.  

Em função da ilimitação do espírito do mundo em 
relação ao espírito do povo, aquele exerce o seu direito. Na 
hipótese de os Estados não cumprirem as suas atribuições 
éticas fundamentais e permitirem a escravidão em seu 
território, eles são passíveis de julgamento pelo espírito do 
mundo. Como exemplos concretos, o trabalho escravo nas 
fazendas, o trabalho desumano dos cortadores de cana de 
açúcar, situações de analfabetismo, negação de direitos de 
determinadas camadas sociais, conflitos entre agricultores e 
indígenas seriam casos de punição internacional. Nestas 
condições, como o Estado não seria um agente de 
socialização e de equilíbrio das relações sociais, ele pode ser 
condenado por instâncias mais elevadas. Porém, o Direito 
internacional não tem apenas esta configuração, pois os 
Estados que não asseguram minimamente as condições de 
liberdade para os seus cidadãos, podem ser objeto de ironia 
da opinião pública internacional. O espírito do mundo 
também exerce um papel positivo no sentido de regular os 
padrões éticos a fim de que os Estados possam ter como 
referência sentidos de ação adequados para o nosso tempo. 
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Em Hegel, a plataforma privilegiada do direito e da 
justiça é o campo das relações entre os Estados, regulado 
pelo Direito internacional e pela História universal. As 
liberdades individuais e coletivas devem ter a qualidade 
condizente com a atualidade do Espírito do tempo, pois 
caracteriza um direito fundamental o acesso aos 
conhecimentos atualizados e ao desenvolvimento da 
liberdade em perspectiva universal. Em outras palavras, os 
indivíduos e grupos devem ter as condições suficientes para 
se integrarem ao constante processo de transformação que 
reúne as condições políticas, sociais, culturais e racionais 
inseridas num determinado contexto ou paradigma racional. 
Não se trata apenas da satisfação das necessidades materiais 
imediatas proporcionadas pelo sistema econômico da 
sociedade civil, mas da tradução da necessária 
universalização do ser humano na perspectiva da Justiça e do 
Direito. Pois todos os seres humanos têm direito de acesso 
aos bens mais universais resultantes do permanente processo 
de universalização da civilização, especialmente os que 
dizem respeito à cultura teórica e prática.  

Um dos aspectos mais significativos da Filosofia do 
Direito é o das relações entre os Estados. Traduzindo isto 
para uma linguagem atualizada, significa um mundo 
interpretado pelo viés da interculturalidade e na sistemática 
da transversalidade das relações entre os povos. É evidente 
que Hegel não é um idealizador da relação norte/sul tal e 
qual ela historicamente se configurou, com uma sistêmica 
dominação econômica, política e cultural dos países do 
primeiro mundo em relação aos países do chamado terceiro 
mundo, privilegiadamente localizados ao sul da linha do 
Equador. Para Hegel, nenhum Estado tem o direito de 
infiltrar-se no território e nas questões de outros Estados, 
como o faz os Estados Unidos que domina e explora 
múltiplos povos. A morte de Saddan Hussein e Bin Laden 
configura atentados fundamentais contra a liberdade dos 
povos e contra as relações entre os Estados. Neste sentido, 
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o Direito internacional configura-se como uma instância 
ético-política destinada a regular as relações internacionais, 
especialmente no que tange à restrição de tantas formas 
históricas de dominação econômica. Na perspectiva 
hegeliana, arbitrárias invasões em território de outros 
Estados constituem razões suficientes de punições 
internacionais, pois elas representam sérias ameaças ao 
desenvolvimento do Justiça e do Direito de muitos povos. 

A dialética das relações internacionais passa por três 
momentos. Conforme texto introduzido acima, o primeiro 
momento é dado pela substancialidade ética dos Estados 
individualmente considerados, cuja lógica se desdobra na 
organização interna do Estado e na participação dos 
cidadãos das questões políticas. Um segundo momento são 
as relações entre os Estados evidenciadas no 
reconhecimento mútuo expresso em contratos 
internacionais e em múltiplas formas de intercâmbios 
culturais e políticos. Neste nível de desenvolvimento da 
eticidade da Filosofia do Direito, há uma multiplicidade de 
questões amplas que ultrapassam as fronteiras culturais de 
determinados Estados e se transformam em questões muito 
mais amplas. Em termos atuais, questões ambientais, a 
preservação de um rio, o problema do racismo, a circulação 
de pessoas em territórios de outros Estados e sistemas de 
conhecimento ultrapassam os limites culturais de um 
determinado Estado. Na consideração das relações entre os 
Estados, a composição de blocos de Estados com vistas ao 
desenvolvimento de questões comuns é um significativo 
componente das relações internacionais. A terceira esfera 
dialética é o próprio Direito internacional, uma racionalidade 
ético-política resultante da síntese dos múltiplos espíritos 
dos povos, ultrapassa todos eles e se constitui como uma 
racionalidade universal e transversal que mediatiza as 
relações entre os Estados e os povos. Sobre o tribunal da 
história Hegel escreve: 
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O elemento do ser-aí do espírito universal, que na arte é 
intuição e imagem, na religião, sentimento e 
representação, na filosofia, pensamento livre, puro, 
na história mundial é a efetividade espiritual em todo 
o seu âmbito de interioridade e exterioridade. Ela é 
um tribunal porque na sua universalidade sendo em si 
e para si o particular, os Penates, a sociedade civil-
burguesa e os espíritos dos povos, em sua 
efetividade matizada, apenas são enquanto ideal, e o 
movimento do espirito nesse elemento é expor isso 
(HEGEL, 2010, p. 306).  

 
O parágrafo introduzido é complexo e amplo. Numa 

primeira aproximação, estabelece uma exposição sintética 
acerca do conjunto sistemático que compreende a Filosofia 
da História universal e o Espírito absoluto. Uma exposição 
aprofundada desta problemática seria uma das questões 
angulares e fundamentais de todo o sistema filosófico 
hegeliano. O espírito universal ou absoluto é captado na 
configuração da arte, na configuração da religião e na 
configuração da filosofia. Na arte, o espírito universal é 
captado na forma da intuição sensível, através da música, da 
escultura, da pintura etc. Neste nível, o espírito universal é 
captado através da representação sensível onde o artista 
expressa a sua genialidade neste tipo de criação. A outra 
forma de captação do espírito universal é através da religião 
que Hegel formula de forma original na sua Filosofia da 
Religião. Nesta obra, Deus é inseparável das diferentes 
formas de manifestações históricas e da experiência do 
homem de Deus, pois a sequência histórica de religiões 
constitui uma racionalidade. Tal é o caso, por exemplo, da 
sequência histórica da Religião Persa, da Religião Grega e da 
Religião Cristã onde o problema de Deus está diretamente 
vinculado às experiências históricas de religiosidade. A 
racionalidade presente neste processo histórico consiste na 
indeterminação universal da Religião Persa na qual tudo é 
Deus, no dualismo da Religião Grega que separa o inteligível 
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e o sensível e na Religião absoluta do Cristianismo na qual 
Deus se humaniza e o homem se diviniza.  

A filosofia é a apreensão do espírito universal pelo 
pensamento. Para Hegel, não há um Absoluto separado do 
homem e não se trata de um conceito estático estabelecido 
através de um único padrão de pensamento, mas o 
conhecimento filosófico de Deus é inseparável da estrutura 
do próprio Deus. Os múltiplos sistemas filosóficos 
construídos ao longo da História da Filosofia e a sua 
sequência sistemática evidenciam a coextensividade entre o 
conhecimento do homem do Absoluto e o 
autoconhecimento de Deus, pois são inseparáveis o 
autoconhecimento do homem, o conhecimento de Deus, o 
autoconhecimento de Deus no homem e o 
autoconhecimento de Deus na História da Filosofia. Em 
Hegel, as referências privilegiadas de conhecimento de Deus 
são a Ciência da Lógica, o sistema da Enciclopédia das Ciências 
Filosóficas e as lições sobre a História da Filosofia (Vorlesungen 
über de Geschichte der Philosophie). A última esfera da filosofia 
hegeliana é a História da Filosofia onde o filósofo conjuga a 
noção filosófica de Absoluto e o processo de apreensão 
filosófica de Deus. Em palavras mais simples, Deus não seria 
tal se não fosse apreendido especulativamente pelo 
pensamento filosófico, pois, em caso afirmativo, a filosofia 
e o pensamento humano estariam excluídos do Absoluto 
que não seria tal.  

O espírito universal é na Filosofia da História a 
realidade espiritual em ato, nas acepções de interioridade e 
exterioridade. Hegel não pensa um espírito exterior ou 
anterior à história universal. Uma das significativas 
novidades é que em Hegel não há um Absoluto anterior à 
história cujo conteúdo inteligível simplesmente se 
materializa na história em forma de materialidade 
contingente posterior e inferior, mas o espírito constitui a 
sua universalidade e absoluticidade dentro da história. Nesta 
condição, a interioridade e a exterioridade integram-se 
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reciprocamente num sistema circular no qual a interioridade 
é constituída pela racionalidade da História da Filosofia que 
dinamiza a história por dentro e a exterioridade é constituída 
pela estrutura das civilizações, das épocas, das culturas, dos 
sistemas políticos, pela dinâmica da interculturalidade que se 
transversaliza em forma de relações internacionais. Nesta 
dinâmica, a interioridade da História da Filosofia se 
exterioriza na estrutura do mundo e da história em constante 
desenvolvimento e transformação, enquanto a 
“objetividade” do mundo é interiorizada na própria 
racionalidade da filosofia. Nesta circularidade dinâmica, a 
filosofia enquanto História da Filosofia não é configurada 
apenas como o mais interior da história mundial, mas 
também como momento mais elevado do desenvolvimento 
cultural. Em outras palavras, é a expressão mais excelente e 
a determinação quais qualificada do processo de 
desenvolvimento civilizacional. Desta forma, para Hegel, o 
Espírito absoluto ou universal é constituído pela 
racionalidade da História da Filosofia sucessivamente 
sistematizada em novos e mais complexos modelos e 
estruturações de sistemas filosóficos e pela estrutura 
civilizacional do mundo em constante evolução. Nesta 
tensão entre interioridade e exterioridade, uma dimensão se 
inverte na outra, o que resulta em sempre novos sistemas 
filosóficos e novas formas de totalidade e universalidade 
históricas.  

A história universal é a realidade espiritual em ato. 
Isto significa dizer que ela é a realização efetiva do universo 
constituído pela Filosofia do Espírito. Trata-se do processo de 
realização do espírito universal ao congregar numa única 
estrutura e numa única dinâmica a universalidade da razão 
filosófica e a estrutura da história, conforme exposto acima. 
Nesta perspectiva, o espírito universal é a universalidade em 
si e para si, ou seja, a racionalidade filosófica que se 
constituiu na história e que retorna reflexivamente a si 
mesma em cada etapa de sua realização e desenvolvimento, 
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congregando os momentos do em-si e do para-si. Trata-se 
da racionalidade mais elevada e mais universal por 
ultrapassar sistematicamente as configurações particulares 
dos espíritos dos povos. O espírito universal perpassa todos 
os espíritos particulares, transfigura a particularidade e 
constitui a universalidade a partir da síntese das relações 
entre os múltiplos particulares. Este espírito universal tem o 
seu direito em relação a todos os particulares e se constitui 
como a última referência de realização da liberdade. Os 
espíritos particulares são julgados pelo espírito universal, não 
como uma esfera que simplesmente condena, mas 
impulsiona todos os indivíduos, povos e Estados à realização 
de sua universalidade.    

Esta abordagem tem as suas consequências para o 
Direito e a Justiça. Como a Filosofia do Direito está estruturada 
pelas determinações de liberdade sequenciadas em círculos 
de universalidade cada vez mais abrangentes, e a História 
universal representa o grau de determinação mais elevado e 
amplo, o Direito e a Justiça devem ser considerados nesta 
perspectiva. A justiça não se restringe, como sabemos, ao 
desejo de satisfação das necessidades materiais e ao 
estabelecimento de uma significativa base material, nos 
melhores ideais da sociedade burguesa capitalista. O Direito 
e a Justiça consistem na efetivação das condições para o 
desenvolvimento da liberdade universal, transformando os 
sujeitos em sujeitos históricos. Na esfera da história, os 
sujeitos não se restringem à condição de cidadãos de um 
Estado, mesmo que esta seja necessária, mas são cidadãos 
planetários sempre atualizados do ponto de vista prático e 
teórico. Do ponto de vista prático, os sujeitos têm acesso às 
instâncias comunitárias de convivência que expressam 
avançada densidade ética e qualificados valores culturais. Em 
termos atuais, a noção de Justiça e de Direito implícitos à 
Filosofia da História hegeliana consistem na vivência dos 
parâmetros de interculturalidade e da cidadania planetária 
que ultrapassam qualquer determinação localizada ou 
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empírica. Do ponto de vista teórico, o sujeito histórico tem 
do direito de acesso aos conhecimentos mais atualizados, 
particularmente na interpretação dos sinais dos tempos para 
acompanhar subjetivamente os caminhos da história. Para 
Hegel:  

 
O terceiro gênero da história, a História Universal 
filosófica, conecta-se de tal modo com este último 
tipo de historiografia reflexiva que também o seu 
ponto de vista é um ponto de vista universal, mas 
não algo particular, que abstratamente se extrai ao 
prescindir-se dos outros pontos de vista. O ponto de 
vista universal da História filosófica do mundo não 
é abstratamente geral, mas concreta e absolutamente 
atual; com efeito, é o Espírito, que eternamente está 
junto de si e para o qual não há passado algum. Tal 
é o condutor das almas, Mercúrio, a Ideia é, na 
verdade, o guia dos povos e do mundo; e o espírito, 
a sua vontade racional e necessária, é que dirigiu e 
dirige os acontecimentos do mundo. Chegar a 
conhecê-lo, nesta condução, é aqui o nosso objetivo 
(HEGEL, 1995, p. 24).  

 
A História Universal filosófica não é abstratamente 

geral, mas absolutamente concreta e atual. A História 
Universal filosófica é a mediação entre a noção hegeliana de 
Espírito absoluto e a História mundial propriamente dita. A 
História Filosófica não é abstrata porque não trata de uma 
idealidade fora do mundo, mas aparece como resultado da 
permanente interpretação do mundo em constante evolução. 
Em contrapartida, a História Filosófica é concreta porque é 
resultado do exercício de pensar o mundo e é integradora de 
todas as formas sistemáticas de pensamento filosófico. Não 
se trata da abstração material e contingente do mundo, não 
se trata de uma forma aprioristicamente universal de 
pensamento filosófico indiferenciadamente válido para 
todos, mas de um mundo concreto significado pela filosofia 
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sistemática. A visão unitária de filosofia e o processo 
histórico de autossistematização da filosofia a partir da 
história universal caracteriza o Espírito como absolutamente 
atual. O curioso é que para o Espírito não há nenhum 
passado, mas todas as configurações do passado são 
permanentemente atualizadas na configuração do presente. 
O Espírito hegeliano caracteriza uma sistemática de 
movimento universal no interior do qual nada fica 
cristalizado no passado distante e obsoleto, mas 
continuamente os sistemas de pensamento filosófico e as 
configurações históricas de liberdade são atualizadas e 
reintegradas na sistemática atual do Espírito.    

Para Hegel, a História Filosófica não é uma disciplina 
que reconstrói estaticamente as principais ideias dos 
filósofos em seu passado filosófico, como se tivesse pensado 
coisas definitivas. Antes de considerar individualmente os 
filósofos em sua genuinidade própria, Hegel reconstrói o 
processo integrador de todos os filósofos e recupera na 
atualidade do tempo filosófico os processos, as estruturas e 
as principais concepções e os expõem na perspectiva da 
atualidade dialética do pensamento filosófico. Nesta 
perspectiva, a filosofia é absolutamente atual e concreta, e 
não uma abstração idealista que foge da história. A História 
Filosófica, antes de abstrair a história num patamar de 
abstração, ela torna a história concreta ao traduzir as 
determinações históricas na universalidade e concretude do 
pensamento filosófico. A História Filosófica, tal como Hegel 
a expõe no parágrafo acima, caracteriza um processo 
evolutivo de exposição do pensamento, pois todas as 
configurações sistemáticas são reconduzidas no movimento 
atual; e num olhar retroativo que reintegra as formas do 
passado na plena atualidade do Espírito. A História 
Universal filosófica é, por um lado, a autocompreensão do 
ser humano no processo de universalização do pensamento 
filosófico, por outro, a automanifestação e 
autodeterminação por excelência do Espírito absoluto que 
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na História Filosófica encontra a estrutura racional e o 
processo de seu autodesenvolvimento.  

 
5 Lógica do Direito 

 
Para Hegel, a Justiça e o Direito somente são 

possíveis na perspectiva do Estado e da História universal. 
De forma correlata, o exercício do raciocínio filosófico 
somente é possível a partir da Filosofia da História universal. 
Ninguém faz justiça com as suas próprias mãos e ninguém 
alcança a liberdade de forma isolada. Para uma concepção 
hegeliana de justiça, é preciso considerar a integração entre a 
unidade e a diferença. Talvez para Hegel não tenha validade 
dizer que todos são iguais perante a lei, e dizer que todos os 
seres humanos são livres. Para Lakebrink,  

 

O singular é com o conceito, posto na determinação 
da absoluta negatividade, na radicalidade na qual o 
universal e o particular entram no fundamento. Esta 
identidade e igualdade consigo mesma efetivou e 
expôs o conceito na sua profundidade. A sua 
negatividade tudo suprassumiu, reconduziu o 
universal e o particular ao seu fundamento. Na 
profunda interioridade da singularização o conceito 
não é mais apenas uma continuidade alargada em si 
mesma como relação entre universalidade e 
particularidade, senão numa simples e pontual em, 
por meio de e para si mesmo. É a profunda 
interioridade da singularidade em si mesma definida 
e posta como conceito (LAKEBRINK, 1968, p. 
409). 

  
Para uma leitura aprofundada do sistema de eticidade 

hegeliano exposto pelo filósofo na terceira parte da Filosofia 
do Direito, um conhecimento básico da Lógica do conceito é 
indispensável. E o principal deste livro da Ciência da Lógica é 
a lógica implicada à estrutura categorial da subjetividade 
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lógica, constituída pela universalidade, a particularidade e a 
singularidade. A ilimitada universalidade restrita à pura 
incondicionalidade permanece no vazio, mas o conceito 
somente pode ser qualificado como universal no movimento 
dialético de passagem da universalidade na particularidade, 
da unidade na diversidade, da abstração na realidade. A 
particularidade não caracteriza um acréscimo posterior à 
racionalidade fundamental, nem a universalidade é 
externamente aplicada a um conteúdo determinado, mas o 
estabelecimento da particularidade é resultado do 
autodesenvolvimento imanente do conceito. Nesta 
consideração, a universalidade não é verticalmente 
sobreposta ao particular, mas a universalidade é inseparável 
da diversidade e da multiplicidade do real. Desta forma, a 
particularidade advém da contradição fundamental de 
particularização do universal e do processo de 
autodeterminação imanente que estabelece o seu oposto. 
Neste movimento, a singularidade caracteriza o retorno ao 
universal a partir da particularidade, estabelecendo a 
universalidade concreta. Neste momento, todas as categorias 
do conceito, universal, particular e singular, caracterizam um 
todo dinâmico no qual um passa pelo outro, todos 
representam a mediação entre os outros e todos aparecem 
como a totalidade do conceito.  

Para Hegel, o Direito é uma estrutura social que 
integra a todos, mas claramente assegura a diferença entre os 
cidadãos. Isto significa dizer que todos os seres humanos são 
livres, são portadores de direitos e deveres e integram uma 
sociedade estruturada pelo Direito e pela lei da liberdade. 
Neste raciocínio, a universalidade é representada pela 
condição histórica moderna da liberdade que proíbe a 
existência de escravos e de excluídos. É preciso chamar a 
atenção de que a liberdade e a cidadania não são condições 
ontológicas aprioristicamente dadas pela natureza humana, 
mas são conquistas históricas. Para o filósofo, não há um 
sistema de Direito inato e inscrito na condição ontológica do 



360 Direito & Justiça: Festschrift em homenagem a Thadeu Weber 
 

 

 

homem, mas o sistema do Direito é uma conquista histórica 
permanente. Mas, para Hegel, a Liberdade e o Direito são 
inseparáveis do processo de particularização, pois eles não 
são exercidos de forma igual pelos cidadãos e Estados. A 
lógica do Direito contempla estruturalmente a fundamental 
diferença entre os homens, pois eles não concretizam a 
liberdade de modo homogêneo. O Direito também está 
condicionado ao desenvolvimento das habilidades 
individuais dos sujeitos, pois o direito da liberdade de 
expressão, por exemplo, é socialmente desenvolvido por 
alguns e por outros não. No caso de Direitos políticos e 
econômicos, a participação efetiva dos sujeitos na estrutura 
da sociedade depende de uma série de fatores. O momento 
da universalidade concreta é constituído pela sociedade 
concreta e complexa na interrelação de direitos individuais e 
coletivos efetivados historicamente. Neste momento, diante 
de um mesmo Direito, os diferentes indivíduos e os 
diferentes grupos sociais fazem usos muito diferenciados de 
uma estrutura de Direito comum. Trata-se da capacidade 
coletiva sistematicamente diferenciada de autoconstituição 
de sujeitos de direito, resultando em expressões comunitárias 
muito variadas.  

O Direito também é exercido no nível de Estado nas 
respectivas relações entre eles. Na Filosofia do Direito, não é 
apenas considerado como sujeito um indivíduo, e as relações 
entre eles como relação de intersubjetividade, mas um sujeito 
também pode ser considerado como um Estado e as relações 
entre eles podem ser filosoficamente denominadas de 
intersubjetividade. Neste nível, a universalidade é 
representada pelo espírito do tempo que se espalha pelo 
planeta e pela História universal como uma força espiritual 
que engendra novidades significativas e transformações 
permanentes. Este momento lógico é inspirado nas grandes 
questões e coordenadas que orientam o nosso tempo e 
define todos os seres humanos como livres e integrantes de 
um mesmo e único planeta. Neste sentido, a universalidade 
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pode ser representada pela significação filosófica de nosso 
tempo, especialmente no que diz respeito à noção de 
liberdade que os sujeitos imprimem em sua ações. Trata-se 
das grandes coordenadas que dão sustentação da liberdade 
como condições fundamentais para o seu exercício, tais 
como a liberdade de expressão, o sistema de direitos 
fundamentais, o direito a uma sociedade e um meio ambiente 
integrados e sustentáveis. No nível da universalidade situa-
se o texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
como um conjunto de direitos estendíveis a todos os 
cidadãos do planeta. A particularidade é dada pela 
multiplicidade de povos, culturas e Estados históricos, cada 
qual com a sua história e a sua vivência da liberdade. Neste 
momento racional, cada Estado tem a sua própria 
organização e o seu próprio Direito. O momento da 
singularidade é dado pelo sistema de relações entre os 
Estados evidenciado no fenômeno global da 
interculturalidade que estabelece uma imensa teia 
intercultural que interliga os povos numa civilização 
planetária.  

Importante na noção hegeliana de Direito é constatar 
que os povos são muito diferenciados, razão pela qual não 
há um mesmo padrão de liberdade. Hegel sabe muito bem 
da existência de Estados mais avançados no que diz respeito 
à organização interna e à garantia dos direitos fundamentais 
dos cidadãos. Alguns Estados são mais avançados no 
fundamento de desenvolvimento da liberdade, possuem uma 
Constituição que representa o Espírito do povo e 
desenvolvem mecanismos de proteção do cidadão. Estes 
tem a capacidade de desenvolvimento do espírito público. 
Outros Estados são mais atrasados culturalmente, razão pela 
qual ainda há em seu interior desequilíbrios sociais e formas 
de trabalho escravo.  

 
  



362 Direito & Justiça: Festschrift em homenagem a Thadeu Weber 
 

 

 

6 Considerações finais 
 
Procuramos expor os temas do Direito e da Justiça a 

partir da Filosofia do Direito, de Hegel. A tentativa deste 
exercício foi realizada a partir do critério de organização da 
obra, na distribuição lógica e metodológica das 
determinações da liberdade. Num processo de 
desenvolvimento dialético coextensivamente formal e de 
conteúdo, de pensamento e de realidade, Hegel expõe as 
determinações mais simples no começo e as mais amplas e 
complexas no final. Trata-se de uma exposição metodológica 
caracterizada por um desdobramento imanente numa 
progressividade que envolve a inteligibilidade da liberdade e 
a estrutura das determinações da realidade. Em outras 
palavras, a Filosofia do Direito, como toda a obra hegeliana, 
não apresenta uma racionalidade geneticamente estabelecida 
no começo e que depois é preenchida de conteúdo, mas a 
unilateralidade e insuficiência de uma determinação é 
suprassumida sucessivamente por determinações mais 
qualificadas e mais sintéticas. É o processo dialético que 
engendra a forma da racionalidade e os níveis de 
complexidade do real.     

Mesmo que a Filosofia do Direito siga o critério 
sistemático de exposição das determinações de liberdade, o 
homem não é naturalmente e ontologicamente livre. 
Diferente da Filosofia do Direito, a Filosofia da História segue 
o caminho do desenvolvimento histórico das configurações 
concretas de liberdade. Na Filosofia do Direito, a noção 
hegeliana de Justiça e de Direito não é dada ao homem na 
condição lógica de universalidade abstrata e imediata, mas 
são conquistas históricas. A Justiça e o Direito estão 
diretamente condicionados pelo grau de desenvolvimento 
histórico da cultura, do conhecimento filosófico e científico 
e do grau de organização política de uma nação. As 
significativas diferenças entre os povos no que diz respeito 
ao desenvolvimento da Justiça e do Direito não são em 
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função do domínio exercido por nações mais fortes em 
relação às mais fracas e menos desenvolvidas, mas isto se dá 
pela qualidade cultural de cada povo.   

A tensão dialética entre o espírito do tempo e o 
espírito do povo é o pano de fundo da exposição acima 
realizada. O espírito do tempo é uma espécie de vendaval 
que varre a totalidade do mundo permanentemente e o 
coloca em transformação. Diante desta força destruidora e 
criadora, tudo o que é obsoleto e cristalizado é dissolvido, 
especialmente as formas de violação dos direitos humanos 
no interior dos Estados. O espírito dos povos, 
contrariamente, é mais lento e preservador das tradições. 
Para Hegel, o Estado deve zelar pelas condições para o 
exercício pleno da Justiça e do Direito em seu interior. Isto 
não quer dizer que o procedimento seja individual para todos 
os cidadãos individualmente violados em seus direitos, mas 
deve assegurar as condições sistemáticas e coletivas para o 
exercício intersubjetivo e institucional da liberdade. 
Interessante é destacar que quando o Estado não cumpre o 
seu dever diante dos cidadãos, ele deve ser julgado pelo 
espírito do mundo, pelo direito internacional. 
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José Pinheiro Pertille 
 

Aufhebung é uma meta-categoria, ou determinação 
fundamental, na lógica hegeliana, pois ela está presente no 
processo de constituição de todas as categorias da Ciência da 
Lógica, assim como permite ampliar o discurso lógico em 
direção ao real. Nesse sentido, ela é uma das condições que 
efetiva o novo modo de desenvolvimento científico 
preconizado pela filosofia hegeliana, segundo o qual supera-
se a oposição entre conteúdo e forma. Essa caracterização 
pode ser fundamentada e explicitada a partir da Observação 
da Ciência da Lógica sobre a expressão aufheben. Ao se tratar 
dessa “Observação”, também se delimita o papel que 
desempenha esses textos incidentais enquanto “reflexões 
exteriores”, no sentido da lógica da essência.  

Neste contexto, o presente texto visa mostrar em que 
sentido se deve considerar a Aufhebung como uma meta-
categoria, ou determinação fundamental (Grundbestimmung), 
da lógica hegeliana. Isto é, que a Aufhebung se constitui como 
uma categoria estruturalmente diferente das categorias que 
são apresentadas nas diferentes instâncias do discurso lógico, 
tais como o vir-a-ser, a efetividade ou a idéia, pois a Aufhebung 

                                                 

1 A base desse texto foi publicada na Revista Eletrônica Estudos Hegelianos, 
ano 8, número 15, dezembro 2011, recebendo aqui diversas 
modificações.  
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está presente em cada um desses momentos assim como 
perpassa e caracteriza todo o movimento lógico, ampliando-
o em direção ao real.  

Para tanto, o texto de referência será a Observação 
(Anmerkung) da Ciência da Lógica sobre esse conceito. Essa 
Observação aparece na passagem do primeiro para o 
segundo capítulo da primeira seção do livro primeiro da 
Ciência da Lógica, ou seja, é a Observação de Hegel acerca do 
primeiro grande movimento propriamente lógico da obra, 
aquele que ao reunir o ser e o nada em seu vir-a-ser conduz 
ao ser-aí.2 Tratar dessa Observação conduzirá igualmente a 
uma consideração sobre o estatuto das partes incidentais nos 
textos hegelianos. 

A importância da Observação da Ciência da Lógica 
sobre o conceito Aufheben, por um lado, reside na 
tematização direta que faz Hegel aqui sobre um dos 
conceitos mais importantes de sua filosofia, cuja tradução 
ainda hoje ocupa os especialistas, movidos pelo intuito de 
melhor se referir tecnicamente a essa noção que expressa 
exemplarmente o movimento dialético e especulativo 
hegeliano: “suspender”, “suprassumir” ou “superar”? 
“sursumer”, “supprimer” ou “abroger”? 3 Acima de tudo, 

                                                 

2 Hegel, Wissenschaft der Logik I, Hegel Werke Suhrkamp Bd. 5 (1983): 
“Anmerkung. Der Ausdruck: Aufheben”, p. 113-5. Tradução em espanhol 
de A. e R. Mondolfo (1956), p. 138-9, tradução em francês de P.-J. 
Labarrière e G. Jarczyk (1972), p. 81-2; tradução em inglês de G. di 
Giovanni (2010), p. 81-2; tradução em português de M. A. Werle (2011), 
p. 98-9. 

3 P. Meneses, “suprassumir”; M. L. Müller, “suspender”; M. A. Werle, 
“superar”; J. Hyppolite, “supprimer”; P.-J. Labarrière & G. Jarczyk, 
“sursumer”; J.-P. Lefebvre, “abolir”; B. Bourgeois, “supprimer”; J.-F. 
Kervégan, “abroger”; A. & R. Mondolfo, “eliminar”; W. Roces, 
“superar”; A. V. Miller e G. di Giovanni “to sublate”. Neste texto e na 
tradução da Observação da Ciência da Lógica feita a seguir tomaremos 
Aufhebung por “suprassunção”, aufheben por “suprassumir” e das 
Aufgehobene por “o suprassumido”. 
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essa Observação é valiosa para a compreensão dos conceitos 
Suprassunção, suprassumir e suprassumido, e nesse sentido 
é uma lástima a não referência a essa Observação da Ciência 
da Lógica no verbete “Suprassunção” do Dicionário Hegel de 
Michael Inwood (p. 103). 

Por outro lado, tratar dessa Observação também 
oportuniza lançar uma reflexão sobre aqueles apontamentos 
que desempenham um papel peculiar ao longo do 
desenvolvimento do discurso propriamente especulativo, 
esses comentários incidentais que aparecem tanto nas 
“partes preliminares” das obras de Hegel na forma de 
Prefácios e Introduções, quanto nas “Observações” 
dispostas ao longo da Ciência da Lógica, da Enciclopédia das 
Ciências Filosóficas e da Filosofia do Direito, como ainda, 
poderíamos acrescentar, nas passagens situadas ao nível do 
“para nós” da Fenomenologia do Espírito. 

À primeira vista pode parecer que esses conjuntos de 
apontamentos se constituem apenas de meras considerações 
exteriores aos temas cientificamente tratados, e por isso sem 
importância intrínseca para a ciência filosófica. Eles seriam 
então considerados como comentários paralelos ao discurso 
principal, partes acessórias sem valor maior para o núcleo 
teórico do todo. Mas, é preciso reconhecer que a questão não 
é tão simples assim. 

Comecemos por esse segundo aspecto. De maneira 
geral, são bem conhecidas as diatribes hegelianas contra os 
Prefácios e Introduções em obras de Filosofia. O argumento 
é o de que essas partes preliminares não substituem o 
começo com a coisa mesma, pois elas são exteriores ao 
discurso propriamente científico, ou seja, o que 
objetivamente vale é “demonstrar”, e não apenas “mostrar” 
os argumentos. Isso é certo, mas, no entanto, Hegel sempre 
elabora Prefácios e Introduções em suas obras, onde 
justamente estão presentes essas e outras considerações, o 
que indica que, apesar dos pesares, essas partes preliminares 
não são sem significado.  
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Nessa direção, para não ficar apenas ao nível desse 
argumento ad hominem a favor dos momentos externos à 
reflexão filosófica propriamente dita, podemos afirmar que 
nas partes preliminares dos prefácios e introduções, assim 
como nas observações e adendos dos textos, apresentam-se 
reflexões exteriores que são, no entanto, também 
constitutivas do discurso filosófico hegeliano. Não se trata 
assim de escanteá-las para a ordem dos fatos, em uma 
posição independente da ordem das razões. O que está em 
jogo é o movimento que faz a reunião entre entendimento e 
razão, o qual permite tanto ao entendimento passar a 
raciocinar, quanto fazer a razão se exprimir na linguagem da 
representação. Como Hegel afirma no Prefácio da primeira 
edição da Ciência da Lógica: 

 
Assim como o entendimento pode ser considerado 
separado da razão, a razão dialética pode ser 
considerada separada da razão positiva. Porém, em 
sua verdade, a razão é espírito, o qual está por cima 
de ambos, como razão que entende ou como 
entendimento que raciocina (verständige Vernunft oder 
vernünftiger Verstand).4  

 

Com base na Ciência da Lógica, essa interpretação 
proposta pode ser apoiada no conceito de “reflexão 
exterior” presente na lógica da essência, colocada entre a 
reflexão ponente e a reflexão determinada. A exterioridade 
designa uma reflexão estruturando um objeto já dado, 
pressuposto, que ela fixa como exterior a ela mesma. Como 
observa Hegel, a reflexão exterior corresponde ao juízo 
reflexionante da Crítica do Juízo de Kant, a via da indução, que 

                                                 

4 Wie der Verstand als etwas Getrenntes von der Vernunft überhaupt, so 
pflegt auch die dialektische Vernunft als etwas Getrenntes von der 
positiven Vernunft genommen zu werden. Aber in ihrer Wahrheit ist die 
Vernunft Geist, der höher als beides, verständige Vernunft oder 
vernünftiger Verstand ist. WL I, HW 5, p. 17. 
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se desenvolve do particular em direção à universalidade da 
lei e do princípio, e que assim toma como sua origem um 
dado que lhe é exterior a fim de lhe ultrapassar em sua 
particularidade e elevá-lo à universalidade, um procedimento 
que fornece o padrão para todas as filosofias da 
subjetividade. No entanto, o universal em direção ao qual o 
juízo reflexionante tenta fazer o imediato progredir constitui 
a própria essência desse imediato. Ou seja, a reflexão não fica 
puramente exterior àquela imediatidade pressuposta, mas se 
revela essencialmente como estruturante desse imediato 
(WL II, HW 6, p. 30-1). 

Nesse sentido, como alerta a Introdução à leitura da 
Ciência da Lógica de J. Biard e outros, a exterioridade 
comporta um significado não necessariamente pejorativo, 
mas um momento estruturalmente necessário do processo 
lógico; não se trata de um “além” rejeitado como inessencial, 
mas do índice de uma negatividade em ação desde as 
primeiras categorias lógicas, indispensável para a implosão 
de sua abstração (volume 1, página 33, nota 2). Concluindo 
esse primeiro ponto, para uma boa compreensão do sistema 
hegeliano é fundamental não ficar só nas partes preliminares, 
nas abordagens externas, sem penetrar no discurso 
científico. Mas, também não é o caso de desprezá-las, pois 
ali aparecem informações essenciais acerca dos 
enquadramentos do discurso filosófico hegeliano. Elas são 
as margens entre as quais flui o discurso filosófico hegeliano. 
Além disso, é também nesta posição de exterioridade que se 
coloca a “realidade imediata” (tanto natural quanto 
espiritual) antes de receber a mediação do pensamento em 
busca de sua razão de ser, alçando-a assim à condição de uma 
“realidade efetiva”. Nessa direção, a efetividade suprussume 
o imediato em um processo de determinações, com isso 
transformando ou conservando os sentidos que se 
apresentam tanto no discurso quanto na própria realidade. 

Com base nessas considerações, no que diz respeito 
à mencionada Observação da Ciência da Lógica sobre o 
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conceito Aufhebung, ela é particularmente importante por 
permitir levantar diversas questões acerca do discurso 
especulativo formado pela lógica hegeliana, em especial com 
relação ao processo de passagem entre as categorias lógicas. 
Vejamos mais de perto um aspecto de seu primeiro 
parágrafo. O tema é acerca do estatuto da suprassunção, se 
ela pode ser reconhecida não como uma categoria lógica 
assim como o ser, o nada e o vir-a-ser, e as demais categorias 
lógicas que as sucedem até a idéia absoluta, mas mais 
propriamente como uma meta-categoria da lógica hegeliana, 
isto é, como uma determinação que opera sobre as 
determinações, e que assim se situa ao nível dos 
fundamentos do sistema, em outras palavras, Aufhebung não 
como uma simples Bestimmung, mas como uma 
Grundbestimmung.  

A Observação sobre o aufheben começa afirmando:  
 

Suprassumir e o suprassumido (o ideal) constituem um 
dos conceitos mais importantes da filosofia, uma 
determinação fundamental, que é repetido 
facilmente por todos os lados, mas cujo sentido tem 
que ser tomado de uma maneira determinada, 
particularmente em sua diferenciação do nada. O 
que se suprassume não vem a ser com isso um nada. 
Nada é o imediato. Um suprassumido, ao contrário, é 
um mediado, ele é o não sendo, porém como resultado, 
saído de um ser. Ele tem com isso a determinidade, da 
qual ele procede, já em si. (WL I, HW 5, p. 113).  

 
Os Prefácios, a Introdução e a reflexão sobre: Qual 

tem que ser o começo da Ciência deixam bem claro que uma das 
demandas centrais da filosofia hegeliana é por um novo 
conceito de procedimento científico, no qual se proceda a 
uma auto-exposição do conteúdo em sua forma imanente. 
Como afirma Hegel no Prefácio da primeira edição da Ciência 
da Lógica: “somente a natureza do conteúdo pode ser o que se 
move no conhecimento científico, posto que é ao mesmo 
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tempo a própria reflexão do conteúdo o que põe e produz sua 
própria determinação”.5 Ora, para expor essa necessária 
articulação dinâmica e progressiva entre um conteúdo e sua 
forma, entre uma exposição e sua matéria, ao contrário de 
proceder-se através de uma aplicação exterior de formas 
universais do pensamento, as quais seriam assim tomadas 
mais propriamente como fôrmas do pensamento, é preciso 
apresentar um meio através do qual aquele movimento 
intrínseco fosse possível. Em outras palavras, ao invés de 
categorias formais ou transcendentais logicamente 
independentes dos conteúdos, ainda que sejam condições de 
possibilidade para seu conhecimento, a estruturação do 
discurso especulativo interdita tais separações, em busca de 
um encadeamento interno entre seus diversos elementos em 
níveis progressivos de determinação e concretude. Nesse 
sentido, a expressão aufheben se apresentaria para Hegel 
como apta para designar essa operação, através dos 
diferentes significados que possui na língua alemã, 
suficientes para abarcar em um conceito o modo de 
desenvolvimento próprio do progredir imanente do 
pensamento. Nessa direção, enquanto “termo técnico” do 
hegelianês, ele é compreendido a partir de seus sentidos na 
linguagem natural, e elaborado através de um tratamento 
filosófico específico. 

De fato, na língua alemã, o verbo aufheben possui os 
sentidos de “levantar” (levantar algo ou levantar-se, apanhar 
algo do chão, levantar a mão, Heben die Hände auf, wenn sie zu 
diesem Vortrag zu verstehen! fazer a criança se levantar do chão; 
e também no sentido figurado de levantar o cerco, levantar-
se da mesa), “suprimir” (abolir, revogar uma lei, anular um 
contrato, desbloquear; das eine hebt das andere nicht auf, uma 

                                                 

5 Sondern es kann nur die Natur des Inhalts sein, welche sich im 
wissenschaftlichen Erkennen bewegt, indem zugleich diese eigene Reflexion 
des Inhalts es ist, welche seine Bestimmung selbst erst setzt und erzeugt. WL 
I, HW 5, p. 16. 
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coisa não anula a outra; sich (gegenseitig) aufheben, anular-se 
reciprocamente) e “guardar” (conservar, colocar de lado, 
sinônimo de aufbewahren): sie hebt alles auf, ela guarda tudo; sich 
(dat) etw bis zum Schluß aufheben, guardar alguma coisa para o 
fim; e também no sentido figurativo em gut, schlecht aufgehoben 
sein, estar ou não estar em boas mãos; bei ihr ist er gut 
aufgehoben, com ela, ele está em boas mãos; dein Geheimnis ist 
gut (sicher) bei mir aufgehoben, comigo teu segredo está bem 
guardado. Deste modo, Hegel reconhece a potencialidade 
especulativa deste termo, e o estabelece como um conceito 
fundamental: o que é suprassumido nega o que lhe antecede, 
conservando-o de um ponto de vista mais elevado.  

O lugar para chamar a atenção desse processo é 
estratégico. A Observação sobre o aufheben se localiza na 
passagem entre os dois primeiros capítulos da primeira seção 
dessa obra, ou seja, na passagem do primeiro capítulo 
intitulado “ser” (Sein) ao segundo capítulo “ser-aí” (Dasein). 
Aqui se apresenta a primeira transição especulativa do texto, 
presente na dialética do “ser” (Sein) e do “nada” (Nichts), 
doravante suprimidos, conservados e elevados no conceito 
de “vir-a-ser” (Werden). O ser e o nada estão suprassumidos 
no vir-a-ser: o que é deixa de ser, o que não é vem a ser, e 
um (como algo) se vincula ao outro (como seu outro). Porém, 
na medida em que o vir-a-ser conserva o ser e o nada, ainda 
que os suprima enquanto indiferentes um frente ao outro 
(em uma diversidade recíproca), o vir-a-ser se eleva a uma 
unidade própria e não meramente relacional frente ao ser e 
frente ao nada. Esta unidade suprassumida (aufgehobene) passa 
a ser chamada de “ser-aí”, como o vir-a-ser que tem o ser e 
o nada como seus momentos agora determinados. Ser e nada 
deixam de ser “ser” e “nada” e passam a constituir uma 
mesma unidade, desaparecendo como determinações 
diversas. No vir-a-ser eles eram nascer e perecer, o ser-aí é o 
nascer e o perecer por si próprio, prescindindo de um 
significado abstrato de um e de outro, contando com eles 
como sendo os seus momentos concretos na suprassunção 
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(Aufhebung) de sua unidade. Exit Werden, zweites Kapitel: das 
Dasein.  

O estabelecimento e a compreensão deste momento 
fundante do processo lógico é a condição para o progredir 
desta e das próximas determinidades presentes ao longo do 
texto. Assim, por exemplo, nesse segundo capítulo do “ser-
aí”, suas determinações de “finitude” e “infinitude” serão 
suprimidas, conservadas e elevadas no “ser-para-si” 
(Fürsichsein, terceiro capítulo), assim perfazendo a categoria 
da determinidade ou qualidade (título geral da primeira 
seção, que engloba esses três capítulos).6 

Enquanto esta Observação sobre a expressão 
aufheben marca o esclarecimento posto por Hegel na 
transição inaugural do primeiro para o segundo capítulo, por 
sua vez, na transição do segundo para o terceiro capítulo, as 
Observações serão postas sob a rubrica “a transição” (der 
Übergang). Este contraponto entre as duas séries de 
Observações nas passagens dos capítulos iniciais da Ciência 
da lógica conduz então àquela interpretação de Dieter 
Henrich quanto às estruturas lógicas (específicas para um 
momento da obra) e meta-lógicas (gerais para todo e qualquer 
desenvolvimento lógico) dos modos de um progredir 
conceitual necessário para o desenvolvimento imanente do 
conteúdo. Segundo Henrich:  

 

É preciso diferenciar a ciência da lógica do processo 
das determinações lógicas do pensar. Esse processo 
se faz como desenvolvimento específico. Sua 
ciência, entretanto, é um modo de efetividade do 
espírito, que muitas vezes se desenvolve com 
explicações digressivas e com a visão do todo. Nós 

                                                 

6 “Podemos reparar que é nessa passagem que aparece pela primeira vez 
no discurso especulativo (no sentido estrito) o tema capital da Aufheben”. 
J. Biard et alii, Introduction à la lecture de la Science de la Logique de Hegel, vol. 
1, l’Être, p. 59.  
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precisamos de uma doutrina metódica para essas 
explicações, que podemos caracterizar como ‘meta-
lógica’. “Anfang und Methode der Logik”, in Hegel 
im Context, p. 93.  

 
Em outras palavras, essas seriam as dimensões da 

lógica e do lógico, die Logik und das Logische, expressando a 
lógica os modos de pensar e ser, e o lógico esses modos do 
ponto de vista totalizador do espírito. 

Nesse sentido, aufheben seria um conceito que aparece 
nesse primeiro grande movimento da Ciência da lógica, mas 
que se apresenta na estrutura de desenvolvimento de todo o 
processo lógico, natural e espiritual. Isso também acontece 
com o conceito de “transição” ou “passagem” (der Übergang), 
que aponta para “o progredir infinito” (der unendliche Progress) 
que conduz em direção à natureza, ao espírito e ao tempo; e 
para a idéia mesma de “idealismo” (der Idealismus), 
perfectibilizado no “idealismo alemão” como o progredir 
filosófico presente nas transições entre as filosofias de Kant, 
Fichte, Schelling e Hegel, entendido como um processo de 
sucessivas suprassunções entre sistemas filosóficos.  

Conclusão. Parece haver boas razões para se 
considerar a suprassunção como uma categoria de outro 
nível daquele do vir-a-ser, da efetividade ou da idéia, isto é, 
como uma meta-categoria, uma categoria que apreende 
propriedades que dizem respeito ao encadeamento de todas 
as categorias lógicas. Nesse sentido, poder-se-ia definir o vir-
a-ser como a suprassunção do ser e do nada, a efetividade a 
unidade que veio a ser imediata a partir da suprassunção 
entre a essência e a existência, a idéia como a unidade 
verdadeira que suspende o conceito e a objetividade, e assim 
por diante. 

É nessa direção que poderíamos indicar também, 
além da suprassunção, outras meta-categorias lógicas da 
filosofia hegeliana, outras Grundbestimmungen: o 
entendimento, a razão negativa ou dialética, e a razão 
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positiva ou especulativa, nos termos do “Conceito mais 
preciso da Lógica” da Enciclopédia das Ciências Filosóficas: “a 
lógica tem, segundo a forma, três lados: a) o lado abstrato ou 
do entendimento; b) o dialético ou negativamente-racional; 
c) o especulativo ou positivamente-racional.” 7 Essas seriam 
as três determinações-fundamentais do pensamento sobre 
ele mesmo e sobre a realidade da natureza e do espírito: o 
entendimento que diferencia e fixa as determinidades, a 
dialética que ultrapassa de modo imanente a unilateralidade 
das determinidades do entendimento, e o especulativo que 
apreende a unidade das determinações em sua oposição, a 
unidade da Aufhebung.  

Por outro lado, no caso de aceitação dessa leitura, o 
principal cuidado a se tomar é não considerar as meta-
categorias lógicas, ou determinações fundamentais, em um 
sentido transcendental ou formal, essencialmente separadas 
de seus conteúdos. Ou seja, é mister não perder de vista sua 
necessária instituição ao nível do discurso em movimento 
que caracteriza o sentido propriamente especulativo dessas 
meta-categorias lógicas. 
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Adendo 1. G. W. F. Hegel, Wissenschaft der Logik. 
Erster Teil, die objektive Logik. Erstes Buch, die Lehre vom 
Sein. Erster Abschnitt, Bestimmtheit (Qualität). Erstes 
Kapitel, Sein. C. Werden. Anmerkung. Der Ausdruck: 
Aufheben. 

Aufheben und das Aufgehobene (das Ideelle) ist einer der 
wichtigsten Begriffe der Philosophie, eine 
Grundbestimmung, die schlechthin allenthalben 
wiederkehrt, deren Sinn bestimmt aufzufassen und 
besonders vom Nichts zu unterscheiden ist. - Was sich 
aufhebt, wird dadurch nicht zu Nichts. Nichts ist das 
Unmittelbare; ein Aufgehobenes dagegen ist ein Vermitteltes, es 
ist das Nichtseiende, aber als Resultat, das von einem Sein 
ausgegangen ist; es hat daher die Bestimmtheit, aus der es 
herkommt, noch an sich.  

Aufheben hat in der Sprache den gedoppelten Sinn, 
daß es soviel als aufbewahren, erhalten bedeutet und zugleich 
soviel als aufhören lassen, ein Ende machen. Das Aufbewahren 
selbst schließt schon das Negative in sich, daß etwas seiner 
Unmittelbarkeit und damit einem den äußerlichen 
Einwirkungen offenen Dasein entnommen wird, um es zu 
erhalten. - So ist das Aufgehobene ein zugleich 
Aufbewahrtes, das nur seine Unmittelbarkeit verloren hat, 
aber darum nicht vernichtet ist. - Die angegebenen zwei 
Bestimmungen des Aufhebens können lexikalisch als zwei 
Bedeutungen dieses Wortes aufgeführt werden. Auffallend 
müßte es aber dabei sein, daß eine Sprache dazu gekommen 
ist, ein und dasselbe Wort für zwei entgegengesetzte 
Bestimmungen zu gebrauchen. Für das spekulative Denken 
ist es erfreulich, in der Sprache Wörter zu finden, welche eine 
spekulative Bedeutung an ihnen selbst haben; die deutsche 
Sprache hat mehrere dergleichen. Der Doppelsinn des 
lateinischen tollere (der durch den Ciceronianischen Witz 
“tollendum esse Octavium” berühmt geworden) geht nicht 
so weit, die affirmative Bestimmung geht nur bis zum 
Emporheben. Etwas ist nur insofern aufgehoben, als es in 
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die Einheit mit seinem Entgegengesetzten getreten ist; in 
dieser näheren Bestimmung als ein Reflektiertes kann es 
passend Moment genannt werden. Gewicht und Entfernung von 
einem Punkt heißen beim Hebel dessen mechanische 
Momente, um der Dieselbigkeit ihrer Wirkung willen bei aller 
sonstigen Verschiedenheit eines Reellen, wie das ein 
Gewicht ist, und eines Ideellen, der bloßen räumlichen 
Bestimmung, der Linie; s. Enzyklopädie der philosophischen 
Wissenschaften, 3. Ausgabe [1830], § 261 Anm. - Noch öfter 
wird die Bemerkung sich aufdrängen, daß die philosophische 
Kunstsprache für reflektierte Bestimmungen lateinische 
Ausdrücke gebraucht, entweder weil die Muttersprache 
keine Ausdrücke dafür hat oder, wenn sie deren hat wie hier, 
weil ihr Ausdruck mehr an das Unmittelbare, die fremde 
Sprache aber mehr an das Reflektierte erinnert.  

Der nähere Sinn und Ausdruck, den Sein und Nichts, 
indem sie nunmehr Momente sind, erhalten, hat sich bei der 
Betrachtung des Daseins als der Einheit, in der sie 
aufbewahrt sind, zu ergeben. Sein ist Sein und Nichts ist 
Nichts nur in ihrer Unterschiedenheit voneinander; in ihrer 
Wahrheit aber, in ihrer Einheit sind sie als diese 
Bestimmungen verschwunden und sind nun etwas anderes. 
Sein und Nichts sind dasselbe; darum weil sie dasselbe sind, sind 
sie nicht mehr Sein und Nichts und haben eine verschiedene 
Bestimmung; im Werden waren sie Entstehen und 
Vergehen; im Dasein als einer anders bestimmten Einheit 
sind sie wieder anders bestimmte Momente. Diese Einheit 
bleibt nun ihre Grundlage, aus der sie nicht mehr zur 
abstrakten Bedeutung von Sein und Nichts heraustreten.  

Adendo 2. G. W. F. Hegel, Ciência da Lógica. Primeiro 
tomo, a lógica objetiva. Primeiro livro, a doutrina do ser. 
Primeira seção, determinidade (qualidade). Primeiro 
capítulo, ser. C. Vir-a-ser. Observação. A expressão: 
Suprassumir. 

Suprassumir e o suprassumido (o ideal) constituem um 
dos conceitos mais importantes da filosofia, uma 
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determinação fundamental, que é repetido facilmente por 
todos os lados, mas cujo sentido tem que ser tomado de 
maneira determinada, particularmente em sua diferenciação 
do nada. O que se suprassume não vem a ser com isso um 
nada. Nada é o imediato. Um suprassumido, ao contrário, é 
um mediado, ele é o não-sendo, porém como resultado, saído 
de um ser; ele já contém assim em si a determinidade da qual ele 
procede.  

Suprassumir possui na língua alemã o duplo sentido 
de significar tanto conservar, manter, quanto ao mesmo 
tempo de fazer cessar, dar um fim. O conservar ele mesmo já 
contém em si o negativo, como quando algo sai de sua 
imediatidade, e com isso do ser-aí em aberto de influências 
exteriores, para manter-se. Deste modo, é o suprassumido 
ao mesmo tempo um conservado, que apenas perdeu a sua 
imediatidade, mas que com isso não se nadificou. As duas 
determinações mencionadas do suprassumir podem ser 
lexicalmente enumeradas como dois significados dessa palavra. 
Porém, é surpreendente que uma língua tenha chegado ao 
ponto de usar uma só e mesma palavra para duas 
determinações opostas. Para o pensamento especulativo é 
um prazer encontrar nesta língua palavras que têm em si 
mesmas um significado especulativo, e a língua alemã possui 
muitas destas palavras. O duplo sentido do latim tollere 
(tornado famoso pelo chiste de Cícero: tollendum esse 
Octavium) não vai assim tão longe, pois a determinação 
afirmativa só chega até o erguer. Algo é assim suprassumido 
somente quando colocado na unidade de seus opostos, nesta 
determinação mais exata de algo refletido, que pode ser 
chamado mais precisamente de momento. O peso e a distância 
de um ponto em uma alavanca são chamados de seus 
momentos mecânicos por causa da identidade do seu efeito, não 
obstante todas as demais diferenças entre algo real, como é 
um peso, e algo ideal, a pura determinação espacial, isto é, a 
linha (ver Enciclopédia das ciências filosóficas, 3a. edição, § 261 
Observação). Mais frequente é o caso, o qual merece um 
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comentário, da utilização pela linguagem técnica da filosofia 
de expressões latinas para as determinações de reflexão, seja 
porque a língua materna não possui nenhuma expressão para 
elas, seja porque, ainda que as tenha, como ocorre neste caso, 
a sua expressão recorda mais o imediato, e a língua 
estrangeira, ao contrário, mais o refletido.  

O sentido e a expressão mais exatos que recebem o 
ser e o nada, agora que eles são momentos, resulta na 
consideração do ser-aí como sendo a unidade na qual eles 
estão conservados. Ser é ser e nada é nada somente em sua 
diversidade recíproca. Porém em sua verdade, em sua 
unidade, eles desapareceram enquanto tais determinações e 
passam a ser algo de outro. Ser e nada são o mesmo, e porque 
eles são o mesmo não são mais ser e nada, passando a ter uma 
determinação diferente. No vir-a-ser eles eram nascer e 
perecer, no ser-aí, como uma outra unidade determinada, 
eles são novamente outros momentos determinados. Esta 
unidade torna-se, neste momento, a sua base, da qual não 
mais sairá nenhum significado abstrato do ser e do nada.  



 

Juarez Freitas* 
 
 
Introdução 

 
A hermenêutica jurídica, concebida como o estudo 

sistemático dos argumentos exegéticos e dos processos de 
escolha dos significados atribuíveis aos textos legais, precisa 
adotar, o quanto antes, uma abordagem pronunciadamente 
científica e de ponta, aproveitando os reveladores achados 
empíricos sobre o funcionamento da mente, no processo de 
tomada da decisão.  

Comprovadamente, ao realizar escolhas, o intérprete 
jurídico tende a revelar automatismos que o fazem propenso 
a confirmar, a qualquer custo, as crenças preliminares e, o 
mais impactante à primeira vista, a tomar decisões milésimos 
de segundos antes de ter consciência da decisão tomada.2 
Nessa linha, crucial identificar esses vieses (“biases”)3ou 
desvios cognitivos que, embora úteis em múltiplas atividades 

                                                 

1O presente estudo é veiculado em homenagem ao amigo e colega 
Professor Thadeu Weber, por suas relevantes contribuições filosóficas. 
Merece registro a notável contribuição dada ao Programa de Mestrado e 
Doutorado em Direito da PUCRS, onde é mestre reverenciado e acatado.  

2 Vide Benjamin Libet in Do we have free will? Journal of Consciousness 
Studies; 6, ns. 8-9, 1999, pp. 47-57.  O fato de o processo volitivo iniciar, 
com milésimos de segundo, antes da tomada de consciência, não exclui 
a liberdade como poder de veto.  

3 Vide Paul Litvak e Jennifer Lerner in “Cognitive bias,” The Oxford 
Companion to Emotion and the Affective Sciences. Oxford: Oxford 
University Press, 2009, p. 90.  
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do cotidiano, costumam afetar negativamente a qualidade de 
nossos juízos.   

Ao propor uma abordagem científica para a 
interpretação do Direito, não subestimo, nem de longe, o 
estudo teórico dos argumentos linguísticos, sistêmicos e 
consequenciais,4especialmente se examinados de maneira 
cumulativa e interconectada. Ao contrário: almejo é realçar 
o valor de desocultar empiricamente as propensões, opções 
prévias (explícitas ou subliminares)5e as falhas cognitivas, 
presentes em toda argumentação jurídica, as quais impedem, 
não raras vezes, o exercício salutar da racionalidade6e o 
alcance da justiça aceitável.   

De fato, quando os vieses dominam a cena, 
paralisam as velhas regras de ouro da hermenêutica, ou as 
fazem constituídas de ouro falso. De nada adianta o herdeiro 
refinado da jurisprudência dos conceitos esgrimir com a tese 
de que seria plausível a precedência entre princípios e regras, 
mediante fundamentação em “leis” ou fórmulas rígidas e 
heterônomas, pois tentativas de conferir soluções demasiado 
simples para questões complexas acabam por operar em 
plano dissociado da vida real.  

Claro, não descarto que possa (e deva) ocorrer, na 
escolha interpretativa, uma hierarquização 
axiológica7consistente e congruente, ao menos como ideal 

                                                 

4 Vide, por exemplo, a tipologia de Neil MacCormick in Rethoric and the 

rule of law. Oxford: Oxford University Press, 2005, pp. 121-143.  

5 Vide Leonard Mlodinow in Subliminar. Como o inconsciente influencia 
nossas vidas. Rio: Zahar, 2013. 

6 Vide Steven Pinker in Os anjos bons da nossa natureza. SP: Cia. das 
Letras, 2013, p. 892: “é a razão que pode sempre prestar atenção às 
imperfeições dos exercícios de raciocínios anteriores, renovando-se e 
aprimorando-se em resposta.”    

7 Vide, sobre hierarquização axiológica, Juarez Freitas in A Interpretação 
Sistemática do Direito. 5ª ed., SP: Malheiros, 2010. 
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regulador8. Todavia, uma observação serena dos fatos leva a 
duvidar da escala do seu êxito e recomenda sábia contenção 
no tocante à “justeza” dos juízos alicerçados sob o 
penetrante influxo de sugestões e influências9emocionais, 
destituídas de distanciamento crítico.  

Assim, em vez de negar racionalidade à decisão 
jurídica,10 sugiro que o intérprete tenha ferramentas para 
resistir às “deliberações” forjadas pelos preconceitos 
explícitos e implícitos,11 que derivam das áreas cerebrais 
primitivas. E sugiro que, a partir do melhor entendimento 
prático da mente e do cérebro, sejam produzidos anteparos 
reflexivos contra as falhas cognitivas,12mediante adoção de 

                                                 

8 Vide, no ponto específico, sobre a função do “construto ideal”, Max 
Weber in Sociologia. André Botelho (org). São Paulo: Penguin-Cia.das 
Letras, 2013, p. 390. 

9 Vide, sobre influências sociais, Richard Davidson e Bruce McEwen in 
“Social influences on neuroplasticity: Stress and interventions to promote well-being”. 
Nature Neuroscience, 15(5), 2012, pp. 689-95. Vide, como ilustração das 
influências até na relação entre gosto e atributos físicos do recipiente, 
Betina Piqueras-Fizman e Charles Spence in “The influence of the color 
of the cup on consumer´s perception of a hot beverage”, Journal of 
Sensory Studies. Vol. 27, outubro de 2012, pp. 324-331.  

 

11 Vide, sobre os preconceitos implícitos e o papel do endosso de outras 
pessoas, Janetta Lun, Stacey Sinclair, Erin R. Whitchurch e Catherine 
Glenn in “(Why) Do I  Think What You Think? Epistemic Social Tuning 
and Implicit Prejudice”, Journal of Personality and Social Psychology, 

2007, Vol. 93, nº. 6, pp. 957–972. 

12 Vide, sobre como lidar juridicamente com vieses implícitos,Christine 
Jolls e Cass R. Sunstein in "The Law of Implicit Bias," California Law 
Review, Vol. 94, 2006, p. 969. Observam, à p. 996: "We have suggested 
the importance of distinguishing between two responses to implicit bias. 
Sometimes the legal system does and should pursue a strategy of 
insulation—for example, by protecting consumers against their own 
mistakes or by banning or otherwise limiting the effects of implicitly 
biased behavior. But sometimes the legal system does and should 
attempt to debias those who suffer from consumer error—or who might 

http://brainimaging.waisman.wisc.edu/publications/2012/DavidsonSocialNN.pdf
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rotinas distintas daquelas que, por um motivo ou outro, 
fracassaram no processamento adequado dos contextos 
jurídico-emocionais.13  

Eis, portanto, o ponto-chave do presente estudo: 
arrolar os principais vieses no processo de interpretação e, 
ato contínuo, oferecer soluções (preventivas ou 
compensatórias) para os desvios cognitivos, autênticos 
pontos cegos do pensamento jurídico. 

 
2. Hermenêutica jurídica e os sistemas de pensamento  

 
2.1. Os dois sistemas: classificação esclarecedora  

 
A hermenêutica jurídica reconhece, há muito, a 

insinuante força das crenças. No entanto, imprescindível 
avançar. Crucial entender como lidar com elas, alterá-las, 
filtrá-las e até aprimorá-las.  Com esse desiderato, recorro a 
valiosos estudos14que começam, a pouco e pouco, desnudar 
a mente de quem interpreta (não apenas juridicamente) e 
estabelece hierarquizações condicionadas por vieses 
(“biases”) ou desvios cognitivos. Não surpreende que, como 

                                                 

treat people in a biased manner. In many domains, debiasing strategies 
provide a preferable and less intrusive solution. In the context of 
antidiscrimination law, implicit bias presents a particularly severe 
challenge; we have suggested that several existing doctrines now operate 
to reduce that bias, either directly or indirectly, and that these existing 
doctri nes do not on that account run into convincing normative 
objections".  

13 Vide Elizabeth Phelps e Peter Sokol-Hessner in “Social and emotional 
factors in decision-making: appraisal and value”in Dolan, R.J., & Sharot, 
T. (eds), Neuroscience of Preference and Choice: Cognitive and Neural  
Mechanisms. London: Academic Press, 2011, pp. 207-222. 

14 Vide, para ilustrar, Law and Neuroscience. Michael Freeman (eds.). 
NY: Oxford University Press, 2011. 
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advertem Keith Stanovich e Richard West, tais pontos cegos 
se imponham até aos pensamentos mais sofisticados.15  

Com o anelo de favorecer a identificação dos desvios 
cognitivos, recorro, com base na abordagem esclarecedora 
de Daniel Kahneman, à ficção de dois sistemas de 
pensamento: o sistema I (pensamento automático) e o 
sistema II (controle racional).16 O sistema I é aquele que 
opera automática e rapidamente, tomando a maior parte das 
decisões por impulso, sem maior senso de controle 
voluntário,17 enquanto o sistema II diz respeito àquelas áreas 
do cérebro mais novas, responsáveis pelo esforço de 
calcular, pela concentração,18 pelo monitoramento, pelo 
poder de veto e pelo controle das sugestões formuladas pelo 
sistema I. Isto é, o sistema II responde pela deliberada 
atenção19regulatória, apesar de, com desafortunada 
assiduidade, revelar-se desidioso e confinado à lei do menor 
esforço.20   

Antes de mais, sublinho que, ao adotar essa distinção 
didática, não retomo, nem de longe, o menor vestígio do 

                                                 

15 Vide Richard West, Russell Meserve e Keith Stanovitch in “Cognitive 
sophistication does not attenuate the bias blind spot”. Journal of 
Personality and Social Psychology, Vol. 103 (3), Sep 2012, pp. 506-519. 

16 Vide Daniel Kahneman in Thinking, Fast and Slow. London: Penguin 
Books, 2012, p. 13: “Fast thinking includes both variants of intuitive 
thought – the expert and the heuristic – as well as the entirely automatic 
mental activities of perception and memory, the operations that enable 
you to know there is a lamp on your desk or retrieve the name of the 
capital of Russia.”   

17 Vide Daniel Kahneman in ob.cit., p.20.  

18 Idem: ob.cit., p. 21. 

19 Idem: ob.cit., p. 22.  

20 Idem: ob.cit., p. 35. 
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dualismo cartesiano.21 Reconheço que os sistemas interagem 
o tempo todo, entre si e com o ambiente, de modo a se 
mostrar inviável o “localizacionismo” estrito. Ainda: a velha 
disputa filosófica entre razão e emoção não faz o menor 
sentido, nos dias que correm, em face da constatação 
insofismável de integração, sobremodo em zonas pré-
frontais do cérebro.22  

Em outras palavras, o que pretendo enfatizar é que 
o sistema automático constitui verdadeira usina de 
enviesamentos23, distorções e erros em cascata. Isto é, o 
sistema I manipula as informações, longe do abrigo seguro 
da prudência, incorrendo em inconsistências e ilusões de 
controle.  Como adverte Daniel Kahneman, o sistema 
primitivo confunde facilidade cognitiva com verdade, abusa 
de heurísticas e simplifica demais, especialmente ao 
substituir questões difíceis por fáceis, bem como ao inventar 
causas24e suposta coerência.  

                                                 

21 Vide, para uma crítica ao “cogito” cartesiano, António Damásio in 
Descartes’ Error: Emotion, Reason and the Human. NY: Avon Books, 
New York, 1999.  

22 Vide André Palmini in “Violência na perspectiva neurocientífica dos 
afetos e das decisões: por que não devemos simplificar os determinantes 
do comportamento humano”, Revista Brasileira de Psicoterapia, 2010; 
12(2-3): p. 211: “não faz mais sentido discutir-se razão versus emoção 
como uma disputa entre regiões corticais versus estruturas subcorticais, 
mas sim a integração entre razão e emoção em diversas estruturas 
cerebrais, particularmente nas regiões pré-frontais.”  

23 Vide, com resultados que corroboram estatitiscamente os 
enviesamento, o estudo de Geoffrey Stone in “The behavior of Supreme 
Court Justices when their behavior counts the most.” American 
Constitution Society for Law and Policy, Washignton: 2013, pp. 1-12. 

24 Vide Daniel Kahneman in ob.cit., p. 105. 
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De fato, inventa causas e produz memórias 
fantasiosas.25 Sofre de aversão à perda, com desproporcional 
reação às perdas na comparação com os ganhos.26 Exagera a 
coerência emocional e é predisposto a confirmar as crenças 
iniciais, vendo somente aquilo que quer ver.27   

Escusado dizer o grave prejuízo que isso representa 
para o princípio da imparcialidade. Assim, se o intérprete for 
favorável à pena de morte, tenderá a selecionar só os 
argumentos que corroborarem essa posição e, se atuar em 
grupo ou colegiado que pensa da mesma forma, tenderá a 
extremar essa posição. Não por mera coincidência, ao longo 
da história, juízes que tomaram decisões infames28“viram” 
na Constituição estritamente o que queriam para decidir de 
acordo com suas repulsivas inclinações.   

Aí está, com duro realismo, a condição do sistema 
antigo do cérebro. Em que pese ser, em parte, programável 
pelo sistema mais novo da racionalidade, o sistema 
automático tende a economizar energia, porém cobra preço 
alto demais, ao tropeçar em questões que envolvem o 
exercício da lógica, da crítica impessoal e do discernimento 
fundamentado.  

Sede funcional da memória,29 o sistema I simplifica 
para se contentar com respostas atraentes e fáceis (ainda que 
manifestamente errôneas), tudo para não enfrentar o penoso 

                                                 

25  Vide Elizabeth Loftus in “Our changeable memories: legal and 
practical implications,” Nature Reviews/Neurosciece, Vol. 4, 2003, pp. 
231-234. 

26 Vide Daniel Kahneman in ob.cit., p.105: “responds more strongly to 
losses than to gains (loss aversion).” 

27 Idem: p. 105: “is biased to believe and confirm.”   

28 Vide, para inventário de várias decisões indefensáveis, Erwin 
Chemerinsky in The Case Against the Supreme Court. NY: Viking, 2014. 

29Vide Daniel Kahneman in ob.cit., p. 46: “Memory function is an 
attribute of System 1. (…) The extent of deliberate checking and search 
is a characteristic of System 2, which varies among individuals”.  
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trabalho requerido pela dúvida ou para não questionar 
crenças prévias, às vezes discriminatórias,30racistas, sexistas 
e insustentáveis. E, para complicar as coisas, o próprio 
sistema reflexivo, mormente quando debilitado31ou 
exaurido, também se apresenta vulnerável e libera espaço 
para o domínio opressivo dos estereótipos,32 dos juízos 
superficiais e dos reducionismos.  

Para corroborar tais assertivas, recordo que, 
comprovadamente, juízes fatigados estão mais propensos a 
negar pedidos favoráveis aos apenados.33 O que ocorre, em 
situações emblemáticas desse tipo, é que, por razões 
eminentemente físicas, o sistema reflexivo, por assim dizer, 
deixa de funcionar (ou funciona mal) em matéria de 
autocontrole, com impressionantes danos para o 
sopesamento justo, isonômico e imparcial.  

Por outro lado, como evidencia o impactante 
experimento de Walter Mischel e Ebbe Ebbesen sobre os 
efeitos da incapacidade de adiar gratificações, sobrevém do 
mesmo automatismo a dificuldade de realizar escolhas 
consistentes no tempo. Para piorar, os impulsos e atalhos 
mentais costumam ser explorados à exaustão por 

                                                 

30 Vide António Damásio in E o cérebro criou o homem. SP: Cia. das 
Letras, 2011, p. 169: “Nossas memórias sobre certos objetos são 
governadas por nosso conhecimento prévio de objetos comparáveis ou 
de situações semelhantes. (...) são preconceituadas, no sentido estrito do 

termo, pela nossa história e crenças prévias.” 

31 Vide Daniel Kahneman: in ob.cit., p. 41. 

32 Vide, para ilustrar a ameaça dos estereótipos (“stereotype threat”), 
Claude Steele in “A threat in the air: How stereotypes shape 
intellectual identity and performance,”American Psychologist, Vol. 
52(6), Jun 1997, pp. 613-629. 

33 Vide Shai Danziger, Jonathan Levav e Liora Anvnaim-Pesso in 
“Extraneous factors in judicial decisions”. Proc Natl Acad Sci USA. 2011 
April 26; 108(17): 6889–6892. 
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aproveitadores inescrupulosos,34no leilão das crenças,35numa 
era de hiperconsumismo, na qual o sujeito parece convertido 
em mercadoria desejável, como diagnostica Zygmunt 
Bauman.36 Desse modo, estímulos deliberadamente 
distorcidos inviabilizam respostas interpretativas 
compatíveis com a obtenção de benefícios de longo prazo.   

O que intento sublinhar é que, na interpretação 
jurídica, sopesamentos e ponderações coexistem, no 
cérebro,37 com uma rede tendenciosa de impulsões (como 
demonstram os experimentos de John Bargh38sobre a força 

                                                 

34 Vide Robert Cialdini in Influence. 4ª ed., Boston: Allyn e Bacon, 2001. 
Entre as ilusões cognitivas ou vieses, mostra a crença de quanto mais 
caro, melhor. A racionalidade sabe, com facilidade, que nem sempre é 
assim. Contudo, o sistema impulsivo sequer duvida. Outros vícios 
mentais arrolados, para ilustrar, são o de confiar cegamente no 
argumento do especialista, desconhecer o efeito contraste e ignorar as 
influências da reciprocidade, todos ardilosamente explorados pelo 
marketing. Vide, para uma perspectiva crítica, Michael Sandel in What a 
money can´t buy. The moral limits of market. NY: Farrar, Straus and 
Ginoux, 2012. Vide, sobre a realidade das ilusões cognitivas, Daniel 
Kahneman e Amos Tversky in "On the reality of cognitive illusions," 
Psychological Review Vol. 103 (3), 1996, pp. 582-91.  

35 Vide Eduardo Gianetti in O mercado das crenças. SP: Cia. das Letras, 
2003. 

36 Vide Zygmunt Bauman in Vida para consumo. A transformação das 
pessoas em mercadoria. Rio: Zahar, 2008, p. 22: “Numa sociedade de 
consumidores, tornar-se uma mercadoria desejável e desejada é a matéria 
de que são feitos os sonhos e os contos de fadas.”  

37 Vide André Palmini e Victor Geraldi  Haase in “‘To do or not to do’? 
The neurobiology of decision-making in daily life”, 
Dementia & Neuropsychologia 2007; 1: pp.10-17. Observam (p. 15): 
“The crucial issue is that in practice, in real life, several stimuli - appealing 
differently to the subcortical reward and to the prefrontal systems - 
coexist in time. In other words, in practice, there are several stimuli with 
prospectively distinct levels of immediate versus delayed gratification 
demanding a behavioral response.” 

38 Vide John Bargh, Mark Chen e Lara Burrows in “Automaticity of 
Social Behavior: Direct Trait Construct of Stereotype Activation on 
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dos estereótipos). Convivem o sistema I e o sistema II em 
batalhas penosas entre a recompensa imediata e o 
pensamento de longo prazo, semelhantes às clássicas lutas 
das dietas. No final das contas, se não houver extremo 
cuidado, as impulsões solapam as modulações 
intertemporais39do longo prazo,40 mercê da vulnerabilidade 
ao contágio emocional41 e do fenômeno comprovado da 
ignorância pluralística.42  

Nesse contexto, tomar ciência dos vieses é requisito 
primordial para aprimorar a hermenêutica jurídica, em vez 
de fingir deferência à autonomia do objeto ou de insistir em 

                                                 

Action”, Journal of Personality and Social Psychology 71 (1996), pp. 230-
244. Por exemplo,  compor uma frase sobre idosos faz com que as 
pessoas, logo a seguir,  inconscientemente, passem a andar mais devagar.  

39 Vide, sobre a questão intertemporal, André Palmini e Victor Geraldi 
Haase in  “‘To do or not to do?’  The neurobiology of decision-making 
in daily life,” ob.cit, p.12: “Inescapably, making decisions is a constant 
demand upon our brains, and there is always the dichotomization 
between the more immediate rewards and the more delayed gratifications 
(without the immediate rewards).”  

40 Vide Juarez Freitas in Sustentabilidade: Direito ao Futuro. 3ª ed., BH: 
Fórum, 2016, notadamente no Capítulo sobre falácias. Vide, ainda, James 
Salzman e Barton Thompson in Environmental Law and Policy. NY: 
Foundation Press, 2010, pp. 24-26. 

41 Vide, sobre a emoção como fenômeno comportamental, social e 
psicofisiológico e sobre o automatismo do contágio, Elaine Hatfield, 
John Cacioppo e Richard Rapson in Emotional Contagion. University of 
Cambridge, 1994.  

42 Tendência de agir mais quando está só, numa situação emergencial, do 
que em grupo, no qual resta preso à inércia. Vide, sobre a ignorância 
pluralística, Dale Miller e Cathy McFarland in “Pluralistic ignorance: 
When similarity is interpreted as dissimilarity”. Journal of Personality and 
Social Psychology, Vol. 53(2), Aug 1987, pp. 298-305. Vide, sobre a 
influência do tamanho do grupo sobre a capacidade de agir em 
emergência, Bibb Latane e Steve Nida in “Ten Years of Research on 
Group Size and Helping”. Psychological  Bulletin  1981. Vol. 89, nº. 2, 
pp. 308-324. 
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negar os condicionamentos mentais, negação irrealista da 
condição humana.43  

Dito de outra maneira, entendo que se o exegeta 
jurídico acreditar na completa determinação objetiva da 
norma (em vez de assumir que a produz interpretativamente, 
em interação com os textos normativos), será manipulado 
por impulsos cegos e pré-compreensões sem freios, que o 
impelirão, como a verdadeiro títere, a tomar decisões sob 
influências (internas ou externas) que nada ostentam de 
fundo racional, visto que gravitam em torno de 
idiossincráticas oscilações.44  

Nada obstante, defendo que é perfeitamente viável, 
a partir da ciência desse processo natural, filtrar (não menos 
naturalmente) as predisposições e cuidar de modificá-las. Ou 
seja, a pedra de toque para a hermenêutica 
contemporânea45consiste, antes de mais, em não confiar 
cegamente nos impulsos internos e externos, dado que, na 
realidade, são os vieses que estabelecem, na maior parte dos 
casos, intensidades contrastantes, no manejo dos critérios 
jurídicos. Sim, os vieses costumam ser decisivos. 

 

                                                 

43 Vide a polêmica entre Emilio Betti, com o seu cânone da autonomia 
do objeto, in Teoria Generale de la Intepretazione. Milão: Giuffré, 1955 
e Hans-Georg Gadamer, com ênfase para o papel das pré-compreensões, 
in Verdade e Método. Petrópolis: Vozes, 1997.  A perspectiva 
gadameriana, no ponto, está corroborada pelos recentes aportes 
científicos. 

44 Vide Armando Freitas da Rocha e Fábio T. Rocha in Neuroeconomia 
e Processo Decisório. Rio: LTC, 2011, pp. 11-95. 

45 Hermenêutica jurídica é, no que enfoque aqui proposto, ciência (mais 
do que arte) descritiva do processo interpretativo, nos seus mecanismos 
conscientes e inconscientes, condicionadores da produção normativa 
dos significados pelos intérpretes do sistema jurídico.  
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Por alarmante que possa soar, os vieses (com erros 
crassos ou sutis de avaliação46 e de atribuição 
causal47),combinados à força do contexto,48determinam, em 
inúmeras ocasiões, os sopesamentos jurídicos, por mais que 
o sistema reflexivo, não raro desidioso, alardeie figurar no 
controle.49 Nesse panorama, o irracionalismo arbitrário 
resulta do predomínio que o sistema primitivo confere às 
conclusões (falsas) que confirmam crenças 
subjacentes,5051quando o intérprete vê somente aquilo que 
pretende ver no objeto, hipnotizado por impressões iniciais, 
aparências e inclinações.   

Por isso, considero temerário, para dizer o mínimo, 
subestimar o fato de que o sistema primitivo gratifica-se pela 
coerência (falsa) das estórias jurídicas e factuais que 
consegue criar,52 nada importando a quantidade e a qualidade 
dos dados coligidos. Quer dizer, a coerência, não poucas 
vezes, torna-se cúmplice da perpetuação dos erros 

                                                 

46 Vide Daniel Kahneman, ob.cit., p. 58. 

47 Vide, sobre a tendência de ignorar os fatores situacionais em 
detrimento dos fatores disposicionais, o texto dos organizadores de 
Psicologia social: principais temas e vertentes. Cláudio Vaz Torres e  
Elaine Rabelo Veiga (orgs.) Porto Alegre: Artmed, 2011, p. 50. 

48 Vide, para uma explanação didática sobre o poder do contexto, Malcon 
Gladwell in O ponto de virada. Rio: Sextante, 2009, pp. 139-143. 

49 Vide Veronika Denes-Raj e Seymour Epstein in “Conflict between 
intuitive and rational processing: When people behave against their 
better judgment”. Journal of Personality and Social Psychology, 66, 1994, 
pp. 819-829. 

50 Vide Daniel Gilbert in “How Mental Systems Believe”, American 
Psychologist, vol. 46, n.2, fev, 1991, pp. 107-118. Aí sugere,com todas as 
implicações hermenêuticas, à p. 116, que a aceitação temporária de uma 
proposição é parte do processo não voluntário de sua compreensão.   

51 Vide Daniel Kahneman in ob.cit., p. 81: “The operations of associative 
memory contribute to a general confirmation bias.”  

52 Idem: ob.cit., p. 85. 
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iniciais.53Não é acaso que alguns intérpretes defendem, anos 
a fio, teses manifestamente erradas, pelo singelo motivo de 
que já as defenderam, numa circularidade viciosa crônica.   

Quero sublinhar: se o intérprete jurídico não checar 
os dados em fontes de informações independentes, a própria 
coerência, tão valorizada (por relevantes considerações), não 
encontrará respaldo mínimo no sistema reflexivo, eclipsado 
pelo sistema primitivo e vítima da excessiva confiança nas 
próprias crenças.54 Vítima, por igual, da ojeriza às dúvidas55 
e da propensão de suprimir ambiguidades por decreto. 

Em face do descrito, não estranho que o uso de 
cânones clássicos, na hermenêutica jurídica, converta-se, 
com extrema assiduidade, no fruto da correspondência de 
intensidade (“intensity matching”),56efetuada pelo sistema 
primitivo, muito mais do que, como seria de esperar, da 
operação lógica e fundamentada (nos termos do art. 93, da 
Constituição), levada a cabo com aportes imparciais do 
sistema reflexivo. A mágica fórmula da ponderação 
converte-se, nesse caso, numa simples fachada para a 
irreflexão autoenganadora. Numa frase realista: as partes 
primitivas da mente do intérprete podem sufocar e engolfar 
as partes modernas, o que explica interpretações 
teratológicas, vestidas com trajes de juridicidade formal.  

 

                                                 

53 Vide Robert Cialdini in ob.cit., p.119. 

54 Vide Daniel Kahneman in ob.cit., p. 87: “The confidence that 
individuals have in their beliefs depends mostly on the quality of the story 
they can tell about what they see, even if they see little. We often fail to 
allow for the possibility that evidence that should be critical to our 
judgment is missing – what we see is all there is.”  

55 Idem: ob.cit, p. 114: “System 1 is not prone to doubt. It suppresses 
ambiguity and spontaneously  constructs stories that are as coherent as 
possible. Unless the message is immediately negated, the associations 
that it evokes will spread as if the message were true.” 

56 Idem: ob.cit., p. 93. 
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2.2. Desvios cognitivos que condicionam, desde o 
início, a decisão interpretativa 

 
Os desvios cognitivos ou vieses estão presentes em 

toda atividade interpretativa, por maior prestígio que se 
queira conferir aos comandos externos que determinam a 
imparcialidade e a fundamentação isenta. Ou seja, a rigor, 
não existe imparcialidade fácil, mas tão-só o 
desenviesamento deliberado e autocrítico do intérprete 
atento aos desvios. Daí a relevância de arrolar os principais 
vieses (“biases”) que tendem a comprometer na mente do 
intérprete, a isenção e o balanceamento consistente e 
congruente. Ei-los, em rol não taxativo:  

 
- o viés da confirmação:57 a predisposição de optar por dados e 
informações que tão-somente confirmem as crenças e 
impressões preliminares, sem passar pelo crivo apurado do 
sistema reflexivo. Ocorre, para retomar o exemplo, quando 
a mente do intérprete, notadamente se fatigada ou 
estressada, fixa inclinação inicial e seleciona as provas e os 
argumentos que confirmam a crença preliminar, afastando 
tudo aquilo que se colocar em dissonância. Desnecessário 
dizer que a crença prévia pode estar rotundamente errada, 
seja pela escassez de dados disponíveis (informação 
assimétrica), seja pelas pressões oriundas do contágio social, 
seja por déficits cognitivos e, enfim, por falhas de caráter. O 
certo é que a mente do intérprete, na ânsia de confirmar a 
qualquer custo, funciona rápido demais e se fecha a opções 
distintas. Nesse terreno, o melhor é rever assiduamente as 

                                                 

57 Idem: ob.cit., p. 81: “System 1 is gullible and biased to believe, System 
2 is in charge of doubting and unbelieving, but System 2 is sometimes 
busy, and often lazy. Indeed, there is evidence that people are more likely 
to be influenced by empty persuasive messages, such as commercials, 
when they are tired and depleted.” 
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inclinações, assumindo a presunção de que toda 
interpretação pode ser aperfeiçoada e de que qualquer pré-
compreensão, por melhor que seja, é suspeita.      

 
- o viés da falsa coerência: a predisposição de negar a (incômoda) 
dúvida cognitiva ou de suprimir artificialmente a 
ambiguidade (não menos incômoda), inventando narrativas 
coerentes.58Ocorre, por exemplo, quando o intérprete lê os 
textos normativos como se estivessem isentos de 
possibilidades conflitantes, evocando vontades claras e 
peremptórias da lei ou do legislador (como pretendem os 
originalistas estritos). É, ainda, o que ocorre em testemunhos 
e julgamentos baseados em falsas memórias. Em tais 
circunstâncias, a mente do intérprete superestima a coerência 
do exposto ou59apresenta inclinação de, em face da incerteza 
(inevitável), preferir a via fácil do consenso,60 seja qual for. 
Estimo que uma dose moderada de ceticismo seja o melhor 
remédio contra esse enviesamento.  

 
- o viés de aversão à perda:61 a predisposição de valorizar mais as 
perdas do que os ganhos. Trata-se de fenômeno que possui, 

                                                 

58 Idem: ob.cit., p. 114: “System 1 is not prone to doubt. It suppresses 
ambiguity and spontaneously  constructs stories that are as coherent as 
possible. (…) System 2 is capable of doubt, because it can maintain 
incompatible possibilities at the same time.”  

59 Idem: ob.cit., p. 114: “we are prone to exaggerate the consistency and 

coherence of what we see.”  

60 Vide Gretchen Sechrist e Charles Stangor in “When are intergroup 
attitudes  based on perceived consensus  information?” Social Influence. 
vol. 2, Issue 3, 2007, pp. 211-235. 

61 Vide Cass Sunstein e Richard Thaler in Nudge. Rio: Elsevier, 2009, pp. 
36-37: “De maneira geral, a tristeza pela perda é algo duas vezes maior 
do que a alegria proporcionada pelo ganho dessa mesma coisa. (...)  A 
aversão à perda ajuda a produzir inércia, ou seja, um forte desejo de não 
mexer no que você possui neste momento.”  
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como os demais, convincente explicação evolucionária. O 
ponto é que, embora útil em determinado contexto, tende a 
causar inércia conservadora, no mundo atual, e a inviabilizar 
acordos, conciliações e renúncias mútuas. Pode surgir, por 
exemplo, quando o intérprete, com temor de perder uma 
discussão no colegiado, adere à maioria, a despeito de fortes 
convicções de princípio em contrário. Outra ilustração: 
manifesta-se na inércia que deixa de tomar inadiáveis 
decisões reformistas, na tentação simplista de tudo 
preservar. E desponta na propensão de valorizar 
exageradamente os itens já possuídos (“endowment 
effect”),62 o que explica tantas tentativas frustradas de 
equidade redistributiva, nos processos judiciais e 
administrativos. O antídoto, em todas essas situações, 
consiste em bem regular as emoções,63acima de apegos 
excessivos.     

 
- o viés do “status quo:”64a predisposição de manter as escolhas 
jurídicas feitas, ainda que disfuncionais, anacrônicas e 
obsoletas. Ocorre, por exemplo, quando a mente do exegeta, 
tendo adotado determinada orientação jurisprudencial, 
resigna-se a mantê-la, ainda que o precedente não reencontre 
os pressupostos da sua consolidação. É típico dos partidários 

                                                 

62 Vide Brian Knutson, G. Elliott Wimmer, Scott Rick, Nick G. Hollon, 
Drazen Prelec e George Loewenste in “Neural Antecedents of the 
Endowment Effect,”Neuron 58, June 12, 2008, pp. 814-822. 

63 Vide Peter Sokol-Hessmer, Colin Camerer e Elizabeth Phelps  in 
“Emotion regulation reduces loss aversion and decreases amygdala 
responses to losses”, Social Cognitive Affective Neuroscience, 2012.  

64 Vide William Samuelson e Richard Zeckhauser in  “Status  Quo  Bias  
in  Decision  Making”, Journal  of Risk and  Uncertainty,  1: p.8  (1988): 
“This  article  reports  the  results  of  a  series  of  decision-making  
experiments designed  to  test  for  status  quo  effects. The  main  finding  
is that  decision  makers  exhibit  a  significant  status  quo  bias.  Subjects  
in  our  experiments  adhered  to  status  quo  choices  more  frequently  
than  would  be  predicted  by  the  canonical  model”.  
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do mencionado movimento originalista radical (com 
variantes65e sérias vicissitudes lógicas66) e daqueles que 
rejeitam a adaptação perante mudanças imperiosas, como as 
requeridas pelo desenvolvimento sustentável como princípio 
que incide em todas as províncias do Direito.67 O viés do 
“status quo”68tende, portanto, a introduzir atroz 
regressivismo que zomba da dignidade, como ocorreu, no 
quadro brasileiro, na tardança abjeta em abolir a escravatura. 
O mesmo viés explica a resistência contra atuações 
regulatórias mais firmes no enfrentamento das falhas de 
mercado (informação assimétrica, abuso do poder 
dominante e externalidades negativas não internalizadas). O 
antídoto, nesse passo, consiste em perceber que o melhor 
modo de preservar é inovar, isto é, transformar exitosamente 
o estabelecido, com as devidas cautelas na transição. 

 
- o viés do enquadramento: a predisposição de interpretar à 
dependência do modo pelo qual a questão é enquadrada.69 

                                                 

65 Vide, por exemplo, Robert Bork in The tempting of America. NY: 
Touchstone, 1991.  

66 Vide, para ilustrar a crítica ao originalismo, David Strauss in The Living 
Constitution. NY: Oxford University Press, 2010, pp. 7-31, apontando 
as razões de sua sobrevivência, entre as quais figura à de p. 31: “despite 
the force of the criticism, is that originalism is not actually a way of 
interpreting the Constitution. It is a rhetorical trope.”   

67 Vide Juarez Freitas in Sustentabilidade: Direito ao Futuro. 3ª ed., BH: 
Fórum, 2016. 

68 Vide, por exemplo, Antoinette Nicolle, Stephen M. Fleming, Dominik 
R. Bach, Jon Driver e  Raymond J. Dolan in “A Regret-Induced Status 
Quo Bias”, The Journal of Neuroscience, 2 March 2011, 31(9), pp. 3320-
3327. 

69 Vide Cass Sunstein e Richard Thaler in Nudge, ob.cit., p. 39: “Até 
mesmo os especialistas estão sujeitos a efeitos do enquadramento. Ao 
ouvir que ‘90 em 100 estão vivos’, os médicos têm mais probabilidade de 
recomendar a operação do que se ouvirem que ‘10 em 100 estão 
mortos.’”   



398 Direito & Justiça: Festschrift em homenagem a Thadeu Weber 
 

 

 

Ocorre quando a mente do intérprete, leigo ou exímio 
especialista no assunto,70deixa de perquirir, por falta de 
tempo ou outro motivo (nem sempre nobre), se 
enquadramento diverso da questão conduziria à resposta 
mais plausível, satisfatória e universalizável. Como observa 
Steven Pinker, “nossa capacidade de enquadrar um fato de 
diversas formas faz com que troquemos de ângulo no 
decorrer de uma ação, dependendo de como a ação é 
descrita.”71Os manipuladores são hábeis na técnica 
(maliciosa) do enquadramento, utilizada para ludibriar 
terceiros vulneráveis. O melhor remédio está em saber variar 
os enquadramentos, incentivar a geração de alternativas e 
desconfiar, até prova em contrário, do modo pelo qual os 
argumentos são enunciados.       

 
- o viés do otimismo72 excessivo: a predisposição à confiança 
extremada, que guarda conexão com previsões 
exageradamente seguras (e negligentes),73 ligadas a erros nem 
sempre inocentes.74 A solução, no ponto, é adotar apenas 
dose moderada de otimismo, pois o excesso afugenta os 

                                                 

70 Vide, sobre a dificuldade de especialistas aceitarem o erro, Philip 
Tetlock in Expert political judgement. Princeton: Princeton University 
Press, 2005.  

71 Vide Steven Pinker in Do que é feito o pensamento. SP: Cia. das 
Letras, 2008, p. 448. 

72 Vide, sem deixar de reconhecer os benefícios do otimismo racional, 
Tali Sharot in “The Optimism Bias,”Current Biology, Vol. 21, Issue 23, 
December 2011, pp. 941-945.  Vide, ainda, Taly Sharot in The optimism 
bias. New York: Pantheon, 2011.   

73 Vide Daniel Kahneman in ob.cit., pp. 249-254. 

74 Vide John Keneth Galbraith in A economia das fraudes inocentes. SP: 
Cia. das Letras, 2004. 
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cuidados inerentes à prevenção e à precaução.75 Além disso, 
o melhor é se abster de julgar até recuperar o equilíbrio 
prudencial de perspectiva.  

 
- o viés da preferência pelo presente (“present-biased 
preferences”):76 a predisposição de sobrevalorizar 
recompensas ou resultados de curto prazo, sem perguntar 
sobre custos diretos e indiretos de longo espectro, com o 
risco de danos (materiais e morais) de toda ordem, por falhas 
de escolhas intertemporais.77 O remédio está em realçar o 
peso da escolha sustentável, no encalço de benefícios 
duradouros,78com baixos custos diretos e indiretos.  

 
Como esses vieses ilustram a contento, imperativo 

reconhecer, na mente do intérprete, tais e outros 
procedimentos simplificadores (como as heurísticas) que 
auxiliam a encontrar respostas rápidas, mas errôneas, para 

                                                 

75 Vide, sobre otimismo excessivo, David Dejoy in "Optimism bias and 
traffic safety,"Proceedings of the Human Factors and Ergonomics 
Society Annual Meeting September, 1987 vol. 31, n.7, pp. 756-759. 

76 Vide Stephan Meier e Charles Sprenger in “Present-Biased Preferences 
and Credit Card Borrowing”, American Economic Journal: Applied 
Economics, vol. 2, nº 1, 2010, pp. 193-210. Observam: “The finding that 
directly measured present bias correlates with credit card borrowing 
gives critical support to behavioral economics models of present-biased 
preferences in consumer choise. This paper opens up a number of 
avenues for future research”. 

77 Vide Shane Frederick, George Loewenstein e Ted O´Donoghue in 
“Time Discounting and Time Preference: A Critical Review”, Journal of 
Economic Literature, vol. 40, nº 2, 2002, pp. 351-401.   

78 Também se manifesta como viés relacionado à “miopia da tristeza” 
(“myopic misery”), que suscita impaciência e preconceitos que afastam 
as decisões dos objetivos de longo alcance, além de envolver altos custos 
potenciais.Vide, sobre o aumento da impaciência causado pela tristeza, 
Jennifer Lerner, Ye Li e Eike Weber in “The Financial Costs of Sadness”, 
Psychological Science, January 2013, vol. 24, pp. 72-79. 
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perguntas difíceis.79 De sorte que considero80 empírica e 
moralmente reprovável o engano de permitir, sem veto, a 
influência exacerbada do sistema impulsivo, que se aproveita 
da eventual frouxidão do sistema reflexivo.   

Em outras palavras, no processo interpretativo, os 
vieses estão insidiosamente infiltrados, visto que o intérprete 
tece o significado global do sistema, sujeito a inextirpáveis 
influências desse tipo. Cumpre, portanto, criar hábitos 
alternativos para atuar com acurácia e transparência. Nada 
resolve o apelo fácil e retrógrado ao passivismo como saída, 
ignorando os erros do utilitarismo das regras, desnudados 
por Bernard Williams.81  

Com efeito, as teorias estáticas da hermenêutica 
jurídica não oferecem resposta satisfatória: cultivam a 
estabilidade pela estabilidade e servem acriticamente ao 
enviesamento do “status quo.” Por sua vez, a tentativa de 
derivar a fundamentação de um só direito é outro canto de 

                                                 

79 Vide Daniel Kahneman in ob.cit., p. 98: “The technical definition of 
heuristic is a simple procedure that helps find adequate, though often 
imperfect, answers to difficult questions. The word comes from the same 
root as eureka.” 

80 Vide, sobre a capacidade de representação dos estados mentais, 
Rebecca Saxe e Liane Young in “An fMRI Investigation of Spontaneous 
Mental State Inference for Moral Judgment”. Journal of Cognitive 
Neuroscience, July 2009, vol. 21, nº 7, pp. 1396-1405. Vide, sobre o 
controverso tema da apossibilidade de comprovação empírica de 
obrigações morais, 
Jesse Prinz in “Can Moral Obligations Be Empirically Discovered? 
Midwest Studies in Philosophy, XXXI, 2007, pp. 271-291. Vide, ainda, 
Patrícia Smith Churchland in Braintrust: what neuroscience tell us abaout 
morality. Princeton: Princeton University Press, 2011. 

81 Vide Bernard Williams in Moral. SP: Martins Fontes, 2005, p. 159: “O 
utilitarismo das regras, enquanto tentativa de se agarrar a algo 
caracteristicamente utilitarista e ao mesmo tempo aparar as suas arestas 
mais toscas, a mim me parece um fracasso.”  
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sereia, que destoa, por inteiro, do conhecimento sobre como 
funciona a mente do exegeta.  

Por igual, não é suficiente enunciar fórmulas de 
ponderação, eis que até as tentativas matemáticas mais 
refinadas, como a fórmula de Daniel Bernouill,82são de 
debilidade manifesta. É que, como observa com sagacidade, 
Antonio Damásio,83a própria memória, nas suas evocações, 
depende das pré-compreensões. A ciência, a despeito de 
vários enigmas remanescentes, une-se às melhores intuições: 
interpretar bem o Direito nunca será, ao que tudo indica, 
uma descrição isenta de escolhas axiológicas e supõe lidar 
criticamente com os vieses. Logo, o escrutínio dos desvios 
cognitivos precisa ocupar o cerne da nova teoria sobre a 
interpretação tópico-sistemática.84   

À vista do exposto, a hermenêutica jurídica de ponta, 
em bases científicas promissoras,85 floresce quando não 
perduram quimeras como a autonomia do objeto, na linha 
do preconizado por Emilio Betti86(não corroborado, nesse 
aspecto, pelos achados empíricos). Vale dizer, indispensável 
a vigilância contra as simplificações dos cânones 
hermenêuticos, por mais respeitáveis que tenham sido os 
seus formuladores. Como enfatizei, a mente do intérprete 
jurídico, às voltas com sombras e distorções cognitivas, está 
preordenada a valorar rapidamente, pelo simples fato de ser 
humana. Mais: os automatismos costumam cercear a 

                                                 

82 Vide  Daniel Kahneman in ob. cit., pp. 272-277. 

83 Vide António Damásio in E o cérebro criou o homem. SP: Cia. das 
Letras, 2011, p. 169. 

84 Vide Juarez Freitas in A Interpretação Sistemática do Direito. 5ª ed., 
SP: Malheiros, 2010. 

85Vide, sobre promissoras perspectivas, Owen Jones, Jeffrey Shall e 
Francis Shen in Law and Neuroscience. NY: Wolters Kluwer, 2014.  

86 Vide Emilio Betti in Teoria generale dell´interpretazione. Milano: 
Giuffrè, 1955. 
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empatia e a justiça recíproca,87 sobremodo ao provocarem 
anseios de influência. Nesse quadro, a sede (quase insaciável) 
de aprovação e o contágio emocional podem não ser 
neutralizados, em tempo útil, pelo sistema reflexivo, 
notadamente em personalidades contaminadas pela 
desconsideração do futuro,88pela polarização de grupo 89e 
por outras falhas cognitivas e não-cognitivas.   

  Em suma, os hábitos mentais moldam a 
interpretação jurídica, a despeito da autoridade heterônoma 
dos textos normativos, numa triangulação  
“estímulo-recompensa-rotina” que opera espécie de 
“loop”,90 no qual a mente prefere operar com o menor 
esforço possível. Os erros surgem precisamente quando o 
automatismo conjuga-se com uma racionalidade pouco 
laboriosa, incapaz de supervisionar a formação de rotinas 

                                                 

87 Vide, sobre “homo reciprocans” e as vantagens da reciprocidade 
positiva, Armin Falk, Thomas Dohmen, David Huffman e Uwe Sunde 
in “Homo Reciprocans: Survey Evidence on Behavioral 
Outcomes”, Economic Journal, vol. 119, March 2009, pp. 592-612. 

88 Vide, sobre os vieses que interferem na racionalidade administrativa, 
Thomas Bateman e Scott Snell in Administração. SP: Atlas, 2011, pp. 79-
80. 

89 Vide, sobre a polarização de grupo, Cass Sunstein in Going to 
extremes: How like minds unite and divide. NY: Oxford University 
Press, 2009, pp. 1-20. Vide, ainda, Daniel Insenberg in Group 
Polarization: A critical review and meta-analysis. Journal of Personality 
and Social Psychology, vol. 50(6), Jun 1986, pp. 1141-1151.  

90 Vide, para um relato das pesquisas sobre o hábito, Charles Duhigg in 
O Poder dos Hábitos. SP: Objetiva, 2012, p. 36: “Esse processo dentro 
dos nossos cérebros é um loop de três estágios. Primeiro há uma deixa, 
um estímulo que manda seu cérebro entrar em modo automático, e 
indica qual hábito ele deve usar. Depois há a rotina, que pode ser física, 
mental ou emocional. Finalmente, há uma recompensa, que ajuda seu 
cérebro a saber se vale a pena memorizar este loop específico para o 
futuro.” 
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superiores.91Por esse motivo, quando o jurista desconhece o 
processo formativo dos hábitos mentais e as bases neurais 
dos seus juízos,92converte-se em marionete de atalhos, 
levado a julgamentos inconsistentes, falaciosos e enviesados. 
Ao passo que se conhece o processo de formação de 
raciocínios,93experimenta maior probabilidade de realizar 
julgamentos consistentes e antecipações mais ou menos 
seguras sobre os efeitos de suas escolhas.94  

 
2.3. A formação de hábitos mentais conducentes à 
interpretação jurídica raciocinada  

 
Defendo que existe solução factível: se os vieses são 

inevitáveis e os hábitos não se extinguem, não é menos certo 
que os hábitos, por força do livre-arbítrio,95são 
perfeitamente substituíveis. De sorte que importa formar 
hábitos reflexivos e neutralizar, ao menos nas situações de 
maior impacto, as decisões enviesadas negativamente. 
Completa pertinência, no ponto, mostrou Francis Bacon, 
não só ao assinalar o elevado poder dos hábitos (os mais 
dominantes adquiridos na infância), como ao recomendar a 

                                                 

91 Idem: pp. 38-39, 64-79. 

92 Vide Jorge Moll, Roland Zahn, Ricardo Oliveira Souza, Frank Krueger 
e Jordan Grafman in “The neural basis of human moral cognition”. 

Nature Reviews Neuroscience 6, 2005, pp. 799-809.   

93 Vide, sobre a necessidade de ir além dos estudos de lógica tradicional 
para construir uma boa “theory of reasoning”,  Philip Johnson-Laird in 
How we reason. NY: Oxford University Press, 2008, p.17. 

94 Vide, sobre os cuidados antecipatórios, Philip Tetlock e Dan Gardner 
in Superprevisões. São Paul: Objetiva, 2016.  

95 Vide, sobre o livre-arbítrio na espécie humana, Jaak Panksepp in 
Affective Neuroscience: The Foundations of Human and Animal 
Emotions. NY: Oxford, 1998, p. 329. 
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estratégia de manter as mentes abertas ao aprimoramento.96 
Realmente, mais do que nunca, mister que o intérprete 
realize a troca de hábitos nocivos por saudáveis97e aceitáveis 
reflexivamente. 

Ainda que de passagem, seria injusto não evocar 
Aristóteles98 e Platão,99em convergência rara sobre o papel 
decisivo dos hábitos.100 É que se o intérprete quiser 
abandonar os condicionamentos nocivos e perseguir 
resultados apropriados e imparciais, tem o condão de fazê-
lo, desde que, em vez da ilusão de extingui-los, cuide de 
trocá-los por outros melhores.  Logo, quem quiser 
interpretar e compreender o Direito com solidez, 
sustentabilidade101e senso balanceado, terá de, atento aos 
riscos de sequestros emocionais, eleger rotinas do 
pensamento redirecionado.102  

Com esse espírito, a mente do exegete como que 
“desliga,” por exemplo, o hábito de desejar apenas o 
resultado imediato, incorporando o foco no longo prazo. 
Mantém-se atento ao viés de aversão à perda e cultiva a 
avaliação prospectiva de custos e benefícios, sem descurar 
das externalidades negativas. Em lugar da confiança 

                                                 

96 Vide Francis Bacon in Ensaios sobre moral e política. SP: Edipro, 
2001, p. 135. 

97 Vide Charles Duhigg in ob.cit., p. 125. 

98 Vide Aristóteles in The Nichomachean Ethics of Aristotle. London: 
Bohn, 1850, pp. 33-34: “The virtues, then, are produced in us neither by 
nature nor contrary to nature, but, we being naturally adapted to receive 
them, and this natural capacity is perfected by habit”.   

99 Vide, sobre o hábito, a assertiva de Platão:  “the character is engrained 
by habit” in Laws, Livro VII, 792e, The Dialogues of Plato, Oxford: 
Clarendon Press, 1953, vol. IV, p. 359. 

 

101 Vide Juarez Freitas in Sustentabilidade in ob.cit., Cap.X. 

102 Vide Timothy in Redirect. London: Penguin, 2011. 
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excessiva, esposa postura vigilante contra estados alterados 
(excitações, fadigas e arroubos). Pratica o discernimento de 
diferir gratificações.103Evita o viés do “status quo”, 
contrapondo o hábito de tudo pensar como perfectível. 
Quer dizer, para cada enviesamento nefasto, adota uma 
rotina de sinal trocado como antídoto.  

À base do articulado, a qualidade da interpretação 
depende da combinação harmônica das habilidades 
cognitivas e não-cognitivas, realçadas por James 
Heckman.104 Em síntese, a interpretação jurídica almejada é 
aquela que produz significados normativos liquidamente 
benéficos, na interação com disposições textuais legisladas, 
em termos sociais, econômicos e ambientais. Inversamente, 
a má interpretação é o fruto dos desvios cognitivos e não-
cognitivos, que, no limite, tendem a conduzir ao abismo 
pantanoso da tirania de predisposições.  
 
3. Conclusões 

 
A modo de resumo, a interpretação jurídica, 

empreendida com a consciência aguda dos vieses, demanda 
hermenêutica de ponta, reorientada pela capacidade de 
reflexão científica sobre automatismos e vieses. Supõe 

                                                 

103 Vide, sobre a resistência às tentações em favor de objetivos de longo 
alcance, Walter Mischel, Ozlem Ayduk, Marc Berman, B. J. Casey, Ian 
H. Gotlib, John Jonides, Ethan Kross, Theresa Teslovich, Nicole L. 
Wilson, Vivian Zayas e Yuichi Shoda in “Willpower over the life span: 
decomposing self-regulation”, Social Cognitive and Affective 
Neuroscience Advance Access, Oxford University Press, set., 2010, pp. 
1-5.  

104 Vide James Heckman, ao realçar a prioridade do desenvolvimento das 
chamadas “soft skills” in “The technology and neuroscience of 
capacity formation”, Proceedings of the National Academy of 
Sciences, 104(3): pp. 13250-13266. Vide, ainda, James Heckman e Yona 
Rubinstein in “The Importance of Noncognitive Skills: Lessons from the 
GED Testing Program.” American Economic Review 91(2), pp. 145-49.  
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compreender, vez por todas, que a mente do intérprete está 
predisposta a confirmar inadvertidamente as crenças iniciais. 
Padece de aversão à perda e se inclina a preservar o “status 
quo.” É passível de contágio emocional. Lida com autêntica 
confederação de sistemas.105Tende a sucumbir à miopia 
temporal. Costuma ser insuflada pelo viés do otimismo 
excessivo ao ponderar riscos e tende a formar estereótipos. 
Mais grave: decide milésimos de segundos antes de 
raciocinar a decisão e está predisposta a reduzir rapidamente 
as ambiguidades e dissonâncias para não conviver com o 
“stress” da dúvida inquietante. 

Eis a descrição nua e crua de como opera a mente do 
exegeta. O que há de alentador, nos recentes estudos 
comportamentais, radica na oportunidade inédita de 
desvendar (ao menos em parte) alguns dos mecanismos-
chave da produção normativa de significados. Claro que 
existe perigo nisso: o desavisado pode imaginar que os 
condicionamentos são fatais e inelutáveis. Espero ter 
deixado claro que isso não é verdade. Como frisei, aos 
desvios sistemáticos podem ser contrapostas outras rotinas 
reflexivas. Tampouco pretendo dizer que toda e qualquer 
predisposição seja sinônimo de erro, mas de alertar para as 
ilusões conducentes aos erros sistemáticos de julgamento.  

Em última instância, sublinho as seguintes ideias de 
fundo:  
 
(a) Os enviesamentos (“biases”) compõem o núcleo das 
escolhas interpretativas, mais decisivos do que a alteridade 
das disposições textuais normativas.  
 

                                                 

105 Vide Michael Gazzaniga in The Social Brain. NY: Basic Books, 1985, 
p.6: “Human brain research urges the view that our brains are organized 
in such a way that many mental systems coexist in what may be thought 
of as a confederation”. 
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(b) Os hábitos mentais conformam a produção de 
significados normativos. A rigor, jamais se extinguem, 
conquanto graças ao livre-arbítrio (aptidão de vetar impulsos 
errôneos) possam ser substituídos por rotinas alternativas. 
Viés não é sinônimo de fatalidade.  
 
(c) Importa que o intérprete jurídico se compenetre de que 
nada mais é do que o plexo de rotinas mentais, das simples 
às mais elaboradas. Dito de outra maneira, nenhum 
intérprete consistente e congruente pode fingir que não 
existem propensões, sob pena de a imparcialidade se 
converter em miragem de engano e autoengano.  
 
(d) A decisão interpretativa, tomada de modo precavido, 
reclama negociação ponderada entre o senso prospectivo e 
as zonas de recompensa imediata da mente.  
 
(e) Todas as tentativas de reduzir, a qualquer preço, a 
complexidade do processo interpretativo denotam 
incompreensão das escolhas das premissas, com implicações 
éticas de monta.106 
 
(f) Em lugar do formalismo submisso de outrora, com 
apreço desmesurado às regras preexistentes, avulta o papel 
da reformatação substancial dos hábitos de modulação 
avaliativa.  
 
(g) O só esclarecimento dos vieses e das mazelas associadas 
não representa, por si, garantia de bom julgamento. Todavia, 
auxilia poderosamente a vontade e o intelecto na produção 
de hábitos alternativos, que favorecem condicionamentos 

                                                 

106 Vide, sobre panorama de implicações éticas dos achados científicos, 
Scientific and Philosophical Perspectives in Neuroethics. James 
Giordano e Bert Gordijn (Eds.). NY: Cambridge University Press, 2010.   
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mais aptos a conciliar presente e representação do futuro, 
bem como intuição107e a razão.  
 
(h) Com realismo científico (nada ingênuo), o intérprete 
jurídico não pode acreditar na autonomia metafísica do 
objeto. É que, a despeito do peso das regras, a formação 
valorativa é crucial, ao fim e ao cabo. São insuficientes as 
teorias hermenêuticas que não efetuam a crítica sistemática 
dos vieses, notadamente o da confirmação, o do “status 
quo”, o da aversão à perda, o do enquadramento e o da 
miopia temporal. Nem é razoável a conivência com tais 
desvios que comprometem, por ação ou omissão, a 
aceitabilidade jurídica das escolhas interpretativas.   
 
(i) A teoria interpretativa de ponta precisa estar embasada no 
conhecimento meticuloso dos mecanismos que intervém no 
processo interpretativo. Se os vieses, sem exceção 
conhecida, encontram-se presentes, imprescindível 
amplificar os correspondentes estudos empíricos. Nessa 
medida, nas hipóteses de conflito entre os “dois sistemas” 
decisórios (o automático e o reflexivo), importa saber como 
hierarquizar de ordem a evitar os sequestros límbicos.  
 
(j) Merece louvor o intérprete que reúne condições para não 
ceder à tirania dos próprios vieses, tampouco à dos vieses 
alheios. Em contrapartida, faz jus à reparo aquele governado 
pelo impulsivismo, que só vê o que quer ver.   
 
(k) É equívoco grosseiro crer na disjunção rígida entre 
automatismo e reflexão. As mediações são obrigatórias. No 

                                                 

107 Vide Gerd Gigerenzer, em abordagem distinta daquela de Daniel 
Kahneman (não de todo inconciliável) in O Poder da Intuição. O 
inconsciente dita as melhores decisões. Rio: BestSeller, 2009, mostrando 
como a intuição funciona, tema relevante, mas que foge ao objeto do 
presente estudo. 
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confronto entre impulsos e razões, aqueles devem ser 
paralisados e comandados por estas.  
 
(l) Essencial localizar e substituir as predisposições que 
bloqueiam escolhas intertemporalmente defensáveis.  
 
(m) A hermenêutica jurídica está, pois, chamada a meditar 
sobre os achados científicos sobre como funciona a mente 
do exegeta. Mitos perecerão, sem dúvida. Em contrapartida, 
possibilidades inéditas estarão liberadas e, assim, poder-se-á 
construir abordagem mais científica e esclarecedora do 
complexo fenômeno interpretativo.   
 



 

Julia Sichieri Moura 
 

O texto O Direito dos Povos, publicado por Rawls em 
1999, conseguiu o que parecia ser impossível na obra de John 
Rawls: tornou-se o texto mais polêmico do autor.1 No 
entanto, não obstante as inúmeras controvérsias que 
decorreram de sua publicação, as quais serão tratadas com 
maior detalhamento ao longo deste estudo, o texto de Rawls 
consolidou-se mais uma vez como marco teórico. Desta vez 
para tratar no âmbito da filosofia política as discussões que 
concernem a aplicabilidade e posicionamento da teoria 
liberal no contexto dos desafios de justiça que decorrem do 
ordenamento internacional. Além disso, na lógica interna da 
teoria rawlsiana, O Direito dos Povos ocupa papel fundamental 
na medida em que Rawls compreendia que o texto 
complementava sua teoria doméstica de justiça. Ou seja, 
pode-se afirmar que a compreensão de O Direito dos Povos é 
essencial para que se entenda sua teoria doméstica de justiça 
(com as mudanças de Liberalismo Político) e vice-versa 
(MARTIN;REIDY, 2006). 

                                                 

 Mestre em Filosofia do Direito (UFSC), Doutora em Filosofia (UERJ), 
Pós-Doutoranda (DOC-FIX) do Departamento de Filosofia da UFPel. 
O artigo decorre de discussão apresentada na Tese de Doutorado da 
autora, Compreendendo a Utopia Realizável:uma defesa do ideal de justice 
distributiva da teoria de John Rawls.  

E-mail: juliasmoura@gmail.com 

1 Referimo-nos aqui ao fato de que a recepção inicial do mesmo foi 
pautada por críticas negativas, o que é possível verificar nos textos de 
Nussbaum (2002), Benhabib (2004), Beitz (2000), Pogge (2004, 2006), 
Buchanan (2000) e Kupfer (2000).  
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Destaca-se, por fim, que Rawls consolida nesse texto 
seu dissenso com relação à interpretação cosmopolita da 
internacionalização da teoria de justiça como equidade. Em 
outras palavras, Rawls confirma que seu entendimento se 
diferenciava do projeto cosmopolita de inspiração rawlsiana 
nos moldes em que este estava sendo construído por Charles 
Beitz e Thomas Pogge, que, com os livros Political Theory and 
International Relations (BEITZ, 1979) e Realizing Rawls 
(POGGE, 1989), tornaram-se os protagonistas da teoria 
cosmopolita liberal igualitária, a qual defende que o critério 
de justiça distributiva deve superar as fronteiras domésticas.  

Nesse contexto, será objetivo aqui esclarecer o 
posicionamento de Rawls em O Direito dos Povos, visando 
resgatar a sua recepção crítica entre interlocutores do autor. 
Assim, mais especificamente, será tematizada a ideia de povos, 
que foi objeto de críticas e é conceito-chave para se 
compreender O Direito dos Povos.  

No entanto, preliminarmente, algumas 
considerações gerais são importantes não só para  situar a 
discussão que se pretende resgatar, como também para 
destacar a importância de se olhar com mais cuidado e – com 
a devida atualização temporal – o tema da 
internacionalização da teoria de John Rawls 

 
1.Um breve histórico de Direito dos Povos 

 

É comum que se inicie o estudo de O Direito dos Povos 
articulando-o coma seção 58 de Uma Teoria de Justiça. Trata-
se, por sinal, do caminho sugerido pelo próprio autor, que já 
nos primeiros parágrafos de seu texto afirma que O Direito 
dos Povos pode se desenvolver a partir de uma teoria liberal 
de justiça semelhante, porém mais geral do que a teoria de 
justiça como equidade, apontando para o fato de que se trata de 
um texto que complementará a discussão proposta em Uma 
Teoria de Justiça (RAWLS, 2004, p.4). A remissão rawlsiana a 
Uma Teoria de Justiça, evidentemente, não é gratuita. Rawls foi 



412 Direito & Justiça: Festschrift em homenagem a Thadeu Weber 
 

 

 

irredutível em sua compreensão de que a teoria de justiça como 
equidade não poderia ser compreendida de modo 
fragmentado, mas deveria ser lida em sua totalidade. No 
entanto, não se trata de tarefa das mais fáceis, já que o 
trabalho interpretativo da teoria de Rawls deve levar em 
conta as inconsistências entre seus textos e, também, buscar 
resolver essas diferenças de modo a integrar o projeto, como 
apontam Martin & Reidy ao tratar dos debates que surgiram 
a respeito da coerência da teoria rawlsiana: 

 
Rawls himself offers no easy recipe for resolving 
such debates, insisting only that any inconsistencies 
between his two theories must be resolved in a 
manner that brings the two into equilibrium with 
one another. (MARTIN; REIDY, 2006, p. 7). 

 
Assim, não obstante a indicação de Rawls, verifica-

se que a maior parte dos estudiosos da teoria rawlsiana 
aponta para uma incompatibilidade das transformações 
efetuadas em sua teoria com os elementos centrais de Uma 
Teoria de Justiça, em especial no que tange ao 
comprometimento desta obra com o ideal igualitário.  

Vale assinalar, porém, que o questionamento sobre o 
ordenamento internacional esteve presente na teoria do 
autor desde seus primeiros textos. É possível, neste sentido, 
que se faça um recuo histórico que vai além de Uma Teoria de 
Justiça, quando em 1969 Rawls ministrou um curso em 
Harvard denominado “Problems of War”, no qual tratou do 
Direito de Guerra no contexto da Guerra do Vietnã 
(MARTIN; REIDY, 2006, p.5).  

Com relação ao projeto de O Direito dos Povos 
propriamente dito, pode-se traçar o seguinte caminho: em 
1993, Rawls apresentou uma conferência já com o título “O 
Direito dos Povos”, na qual afirmava se tratar do 
amadurecimento de algumas questões que ele vinha 
desenvolvendo desde o final da década de 80 (RAWLS, 
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2004, p. xvii). De fato, constata-se que em 1989 Rawls 
acrescentou a seus seminários de filosofia política da 
Harvard um manuscrito com o mesmo título (o qual não foi 
incluído na publicação dos mesmos). Ainda no ano de 1993, 
Rawls publicou a revisão de sua conferência proferida 
anteriormente no mesmo ano na revista Critical Inquiry. No 
entanto, segundo Rawls, ele nunca ficou satisfeito com estas 
versões, o que fez com que o autor efetuasse mais revisões 
ao mesmo, completando a versão final em 1997-
1998(MARTIN;REIDY, 2006). Destaca-se que mudanças 
substanciais foram efetuadas entre a primeira versão de O 
Direito dos Povos e a versão definitiva, publicada em 1999. 
Destas, a mais importante para este estudo é a inserção do 
princípio da assistência dentre os princípios que devem ser 
reconhecidos em O Direito dos Povos. 

Trata-se, portanto, de um tema sobre o qual o autor 
se debruçou ao longo de sua trajetória acadêmica, o que 
permite afirmar que, se foi do entendimento de Rawls que 
esse texto poderia ser compreendido de modo 
complementar e até mesmo auxiliado a compreensão de seus 
textos anteriores, há que se ter cuidado redobrado antes de 
se concluir que a teoria de Rawls é fragmentada e impossível 
de ser lida de modo unificada.  

Neste espírito, vale destacar que O Direito dos Povos, 
assim como é próprio de toda obra de Rawls, nos leva a 
questionar conceitos que estão intimamente conectados com 
os dois livros anteriores e, também, ao estudo da forma 
como esses mesmos conceitos são redefinidos e 
questionados pelos críticos e interlocutores do autor. Sendo 
assim, é inevitável que, por vezes, o estudo se apresente 
como excessivamente imbricado nos detalhamentos 
conceituais da obra de Rawls e que se perca de vista o 
objetivo e o contexto histórico (ou seja, os problemas 
práticos) que mobilizam o autor de Uma Teoria de Justiça, para 
que o mesmo apresente, após inúmeras revisões, a versão 
final de sua teoria de justiça na esfera internacional.  
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Por este motivo, vale aqui tentar compreender o que 
motivou o projeto teórico de John Rawls. Esta indagação é 
importante, pois, recorrendo à formulação resgatada por 
Berlin (BERLIN, 1953) – e, recentemente, retomada por 
Dworkin (2011) –, a qual afirma que a raposa sabe de muitas 
coisas, enquanto que o ouriço sabe de apenas uma coisa,2 
pode-se afirmar que John Rawls definitivamente se insere na 
categoria dos ouriços. Fica, então, a pergunta: qual seria esta 
única coisa a qual Rawls dedicou sua vida a conhecer? 
Podemos seguir a pista oferecida por Pogge na biografia de 
Rawls, texto em que o autor afirma: 

 

All his life, Rawls was interested in the question 
whether and to what extent human “life is 
redeemable – whether it is possible for human 
beings, individually and collectively, to live so 
that their lives are worth living (or, in Kant’s 
words, so that there is value in human beings’ living 
on the earth). This question is closely related to that 
of evil in human character, with which Rawls, still 
much influenced by religion, had been so fascinated 
during his student years. (POGGE, 2007, p.26 – 
grifo nosso). 

 
Seguindo esta mesma linha interpretativa, Samuel 

Freeman, um dos principais alunos e intérpretes da obra de 
Rawls, afirma em seu livro dedicado a vida e obra do filósofo 
que o interesse do autor pela justiça se desenvolve 
basicamente a partir de um questionamento surgido na 

                                                 

2 Conforme elucida Dworkin, a formulação relaciona-se à ideia de 
unidade do valor. Trata-se de uma frase do poeta grego Archilocus, que 
Berlin retoma em seu texto dedicado a Tolstoy. Nas palavras de 
Dworkin: “Value is one big thing. The truth about living well and being good and 
what is wonderful is not only coherent but mutually supporting: what we think about 
any one of these must stand up, eventually, to any argument we find compelling about 
the rest” (DOWRKIN, 2011, p.1). 
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esfera da religião, o qual visa entender o porquê dos males 
(evils) no mundo e se, apesar destes, a existência humana 
ainda é capaz de se redimir (FREEMAN, 2007, p. 
5).Verifica-se, assim, nos dois intérpretes, a remissão ao 
interesse religioso do jovem Rawls para buscar a 
compreensão de seu projeto filosófico. Vale a pena retomar 
um pouco da história de vida de Rawls neste momento, pois, 
no caso em questão, pode-se afirmar que sua vida 
influenciou de modo decisiva a sua obra. 

Neste sentido, sabe-se que a vida de Rawls foi 
profundamente marcada por sua participação na Segunda 
Guerra Mundial. Tal experiência encontra-se documentada 
no texto On My Religion,3 no qual Rawls relata que durante 
seus anos de formação na Princeton (1941-1942) houve um 
período no qual ele cultivou um interesse profundo por 
teologia e religião, tendo até mesmo considerado o ingresso 
no Seminário. No entanto, seguindo o caminho de muitos 
de seus amigos e colegas, ele decidiu se alistar no exército. 
Em 1945, Rawls já apontava para uma mudança profunda na 
sua crença: 

 

                                                 

3 Rawls trabalhou no texto On My Religion durante a década de 90. O 
arquivo encontrado no seu computador data de 1997. Trata-se de um 
texto que Rawls escreveu para a família e amigos. Nele, Rawls descreve 
um histórico de sua relação com a religião, especialmente após sua 
participação na Segunda Guerra Mundial. On My Religion foi publicado 
juntamente com o manuscrito A Brief Inquiry Into The Meaning Of Sin And 
Faith. Este último corresponde à monografia escrita por Rawls aos 21 
anos, em 1942, e submetida para fins de conclusão de seu curso no 
Departamento de Filosofia da Princeton University. O texto foi 
encontrado nos arquivos da biblioteca de Princeton após a morte de 
Rawls. Sua publicação foi questionada, pois consideraram que Rawls 
provavelmente não aprovaria a publicação de tal manuscrito, mas a tese 
de que se trata de um document importante para se compreender a vida 
e a obra de um filósofo da importância de Rawls prevaleceu e a 
publicação dos dois textos ocorreu em 2009. (Cf. COHEN; NAGEL, 
2009). 
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I even thought about going to the seminary but 
decided to wait until the war was over: I could not 
convince myself that my motives were sincere, and 
anyway I felt I should serve in the armed services as 
so many of my friends and class- mates were doing. 
This period lasted during most of the war, but all that 
changed in the last year or so of the war. And since 
then I have thought of myself as no longer orthodox, 
as I put it, which expresses it vaguely enough, as my 
views have not always remained the same. […] I 
have often wondered why my religious beliefs 
changed, particularly during the war. I started as a 
believing orthodox Episcopalian Christian, and 
abandoned it entirely by June of 1945. (RAWLS, 
2009, p. 261). 

 
Como afirma Freeman (2007, p. 9), a experiência dos 

horrores de guerra fez com que Rawls reavaliasse o dogma 
cristão-ortodoxo de que o mal no mundo se vincula com a 
natureza humana (corrompível). Considerar que a natureza 
humana (originalmente falha) é responsável por todos os 
males e que um Deus benevolente teria criado seres 
humanos capazes de tamanha atrocidade em decorrência de 
sua própria natureza fez com que Rawls questionasse a 
vontade de Deus como força-motriz da história. Eis o que 
afirma Freeman a este respeito: 

 
Rather than inspiring Rawls to reaffirm Christian 
doctrine, the horrendous evil of World War II led 
him to renounce it. He abandoned Christianity 
because the morality of God (as opposed to the 
morality of mankind) made no sense to him. 
(FREEMAN, 2007, p.9). 

 
Rawls coloca a possibilidade de justiça como algo 

dependente da moralidade humana e não divina, o que 
redireciona seu pensamento para tentar revelar se uma 
sociedade justa estaria dentro do que é possível nas 
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condições reais do mundo – em outras palavras, uma utopia 
realizável. Ou seja, o trabalho de sua vida é descobrir o que 
a justiça requer de nós, mostrando que está dentro da 
capacidade humana conseguir uma sociedade e um 
ordenamento internacional justo (FREEMAN, 2007, p.9). É 
essencial, ainda, relembrar que as contribuições de Rawls a 
este respeito têm como foco a esfera do político. Por este 
motivo, pode-se afirmar que o questionamento a respeito da 
condição de possibilidade de uma vida valiosa é o tema 
central do projeto de Rawls (POGGE, 2007).  

Rawls compreendia como possibilidade real 
(conforme formula em O Direito dos Povos, uma utopia 
realizável) a superação das injustiças através do esforço 
político, o que torna os contornos de sua questão mais 
específicos. Ou seja, quando se fala em “vida valiosa”, o que 
Rawls requer é “que nos perguntemos qual o melhor mundo 
social dentro das condições empíricas do planeta e da nossa 
natureza humana” (POGGE, 2007, p. 27). 

Assim, a ideia de que há determinados males (evils) 
que se estabelecem e que podem ser eliminados na esfera do 
politicamente possível é apresentada por Rawls tanto na 
abertura quanto na conclusão de O Direito dos Povos. O autor 
afirmará, neste sentido, que foram duas as motivações que o 
levaram a escrever O Direito dos Povos: 

 

Uma é que os maiores males da história da 
humanidade – a guerra injusta e a opressão, a 
perseguição religiosa e a negação da liberdade de 
consciência, fome e pobreza,para não mencionar o 
genocídio e assassinatos em massa – resultam da 
injustiça política, com as suas crueldades e 
brutalidade. [...] A outra ideia principal, obviamente 
ligada à primeira, é a de que, assim que as formas 
mais graves de injustiças políticas são eliminadas por 
políticas sociais justas (ou, pelo menos, decentes) e 
instituições básicas justas (ou, pelo menos, 
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decentes), esses grandes males acabarão por 

desaparecer. (RAWLS, 2004, p.7-8). 
 

Já na conclusão do livro, Rawls afirmará que: 
 

Se não for possível uma Sociedade dos Povos 
razoavelmente justa, cujos membros subordinam o 
seu poder a objetivos razoáveis, e se os seres 
humanos forem, em boa parte, amorais, quando não 
incuravelmente descrentes e egoístas, poderemos 
perguntar, com Kant, se vale a pena os seres 
humanos viverem na terra. (RAWLS, 2004, p.169). 

 
Por este motivo, Freeman conclui que “a 

preocupação de Rawls com possibilidade de se realizar a 
justiça e a compatibilidade desta possibilidade com a 
natureza humana são as influências mais importantes do seu 
projeto” (FREEMAN, 2007, p.11). Verifica-se, assim, que o 
projeto de Rawls se endereça a esta questão. Ou melhor: 
mostra o caminho através do qual Rawls aponta para esta 
possibilidade. Eis porque qualquer tentativa de se 
compreender O Direito dos Povos (e, por sua vez, a teoria de 
justiça como equidade) deve ter em mente o que é essencial ao 
projeto. 

 
1.1. Relações internacionais em Uma Teoria de Justiça 
e os primeiros textos do cosmopolitismo liberal com 
inspiração rawlsiana 

 

Conforme já se assinalou, a seção 58 de Uma Teoria 
de Justiça pode ser considerada como a primeira formulação 
da teoria de Rawls com foco na esfera internacional. Nesse 
texto, Rawls toma como linha argumentativa a ideia de 
desobediência civil 4 e questiona a possibilidade de formular 

                                                 

4 Rawls sustenta a possibilidade de se justificar a desobediência civil em 
casos em que há injustiças evidentes em especial quando há violação ao 
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a mesma ideia no contexto internacional, o que configuraria 
os princípios que justificariam a possibilidade de guerra justa. 

Este curto fragmento não toca na questão de justiça 
distributiva no plano internacional, o que permite que 
Thomas Pogge e Charles Beitz retomem o argumento de 
Rawls (através da posição original em sua primeira etapa e os 
princípios que decorrem da mesma) e o rearticulem no plano 
internacional. 

Deve-se notar, porém, ainda com relação a esse 
texto, que um dos primeiros interlocutores de Rawls a 
problematizar a forma como a teoria de justiça como equidade 
trata as questões de justiça na esfera global foi Brian Barry 
(1973). Entre outros questionamentos, Barry estabelece que 
tanto contratualismo quanto o fechamento da estrutura 
básica da sociedade como problemáticos.  

Por outro lado, observa-se que tanto Thomas Pogge 
quanto Charles Beitz recorreram à ideia de posição original para 
desenvolver suas teorias a partir do projeto rawlsiano. Beitz 
(1979) partiu da constatação de que no âmbito teórico das 
Relações Internacionais, o projeto de justiça distributiva 
encontrava-se reduzido à ideia de auxílio 
humanitário/doações. Assim, construiu uma tese de justiça 
distributiva cosmopolita que se contrapõe ao que o autor 
denomina de realismo internacional “hobbesiano”, que 
dominava o discurso das Relações Internacionais e 
inviabilizava propostas normativas no pensamento 
internacional (BEITZ, 1979, p.186). Já Thomas Pogge 
(1989) argumentará que, na própria lógica da teoria rawlsian, 

                                                 

principio de igual liberdade (primeiro princípio), no entanto, a ideia de 
desobediência civil deve ser a última instância contestatória. Trata-se, 
porém, de um direito que deve ser usado com cautela, adverte Rawls, 
para que a injustiça consiga ficar clara para a comunidade e não provoque 
a retaliação da maioria, pois a desobediência civil deve ser compreendida 
como uma forma de reivindicação que ocorre na esfera pública(RAWLS, 
1971, p. 371-376). 
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é necessário ampliar a estrutura básica para a esfera global, 
assim como o segundo princípio de justiça – isto é, trata-se 
de uma proposta de universalização da teoria de justiça como 
equidade, com a proposta de um critério global de justiça. 
(POGGE, 1989, cap.6). 

A tese defendida por Beitz é que, face à lacuna 
existente na área de teoria política internacional com relação 
ao tema de justiça distributiva, é possível que se pense a ideia 
de justiça igualitária em termos globais com base no 
contratualismo (BEITZ, 1999b, p. 127-128). Beitz 
posiciona-se no sentido de estabelecer uma analogia entre 
pessoas de diferentes países e cidadãos, de modo a defender 
que a ideia de justiça distributiva global deve ser formulada 
em termos de direitos e não de auxílios e doações (BEITZ, 
1979, p. 138). Para tal, o argumento de Beitz é no sentido de 
que os princípios de justiça da esfera doméstica deveriam se 
aplicar no âmbito mundial. Beitz, de tal modo, estabelecerá 
seu argumento com fundamento na tese de Rawls. Neste 
ponto destaca-se o distanciamento entre Barry e Beitz, pois 
enquanto a tese de Beitz depende do fundamento 
contratualista nos termos rawlsianos, Barry é um dos críticos 
do contratualismo adotado por John Rawls.  

Já Pogge argumentará (1989) que as ideias centrais de 
Uma Teoria de Justiça (isto é, os pressupostos de igualdade e 
liberdade afirmados nos princípios de justiça) conduzem a 
uma teoria de justiça cosmopolita e não restrita às 
instituições domésticas. Para o autor alemão, a 
interdependência entre sociedades no plano internacional 
demanda que a teoria de justiça como equidade seja 
formulada em termos globais, tomando os menos 
favorecidos na esfera global como partes da posição original 
(POGGE, 1989, p. 242 e ss). Assim como Barry, Pogge 
critica os princípios afirmados por Rawls na Seção 58 de 
Uma Teoria de Justiça e aponta para o fato de que são 
princípios descomprometidos com o ideal igualitário. A 
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proposta de Pogge é tomar como ponto de partida uma 
posição original global (POGGE, 1989, p. 247). 

Beitz se alinha à crítica de Pogge no que tange à 
formulação rawlsiana da teoria de justiça internacional, com 
base na ideia de que as partes do contrato original são 
fechadas e autossuficientes. No entanto considera que, 
mesmo com as partes formuladas em tais termos, ainda seria 
legítimo o questionamento das partes a respeito da 
arbitrariedade da localização global dos recursos naturais e, 
nos mesmos termos em que se discute a loteria natural no 
âmbito doméstico, as partes avaliariam a distribuição natural 
dos recursos como algo moralmente arbitrário (BEITZ, 
1979, p. 138). Beitz sublinha, porém, a interdependência 
inegável entre as sociedades e aponta também para o fato de 
que as transações econômicas transnacionais que as 
caracterizam podem acentuar a desigualdade doméstica nos 
países mais pobres (BEITZ,1979, p.144-149). Ou seja, tanto 
Beitz quanto Pogge assumem que há uma estrutura básica 
global que deve ser objeto da teoria de justiça distributiva. 

 
2. O Direito dos Povos: Rawls se posiciona. 

 

Nesse contexto, isto é com Beitz e Pogge tomando 
o protagonismo de uma teoria de justiça global 
fundamentada na teoria rawlsiana, Rawls publica O Direito dos 
Povos marcando claramente a diferença entre sua concepção 
e a de seus herdeiros. Se estes apontavam para o 
cosmopolitismo como o próximo passo a ser dado pela 
teoria de justiça como equidade, Rawls enfatiza seu 
distanciamento do cosmopolitismo e dos princípios de 
justiça distributiva que decorrem do mesmo. Neste sentido, 
Rawls apresentará o princípio da assistência como suficiente 
para tratar a questão da desigualdade na esfera global.  

Cabe assim, inicialmente e em linhas gerais, 
esclarecer o projeto de O Direito dos Povos. Rawls visa 
estabelecer neste texto de que modo o conteúdo de O Direito 
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dos Povos pode se desenvolver a partir da concepção liberal 
de justiça. Especificamente, o objetivo do autor é 
demonstrar de que modo a teoria de justiça como equidade pode 
se estender ao plano internacional. Trata-se de um texto que 
se articula conceitualmente e visa complementar seu projeto 
teórico, já formulado em Liberalismo Político e Uma Teoria de 
Justiça. A motivação para O Direito dos Povos decorre de duas 
ideias principais e interconectadas: a ideia de que as maiores 
injustiças da sociedade resultam de injustiças políticas e que, 
portanto, estas podem ser eliminadas através de políticas 
sociais e instituições justas. 

Rawls conectará estas duas ideias com a ideia de 
utopia realizável. O autor afirmará que seu texto tem nesta 
ideia seu começo e seu fim. Neste sentido, a filosofia política 
pode ser considerada uma utopia realizável quando se 
estende ao que se compreende como os limites práticos da 
possibilidade da política (RAWLS, 2004, p. 6). Retomando a 
ideia de que o método de Rawls é estabelecer uma teoria ideal 
possível de ser realizada concretamente, pode-se afirmar que 
a ideia de utopia realizável representa a teoria ideal de justiça 
no plano internacional. O autor visa, assim, estabelecer uma 
posição mediana entre as teorias céticas/realistas e as 
ideais/utópicas. 

Para tal, Rawls recorrerá mais uma vez à ideia de 
posição original para determinar quais princípios devem ser 
aplicados na esfera internacional. No entanto, Rawls tem 
como ponto de partida a concepção de “povos” (que ele visa 
diferenciar de Estados) ocupando o papel das partes nos 
contratos. O autor compreende, deste modo, que os 
princípios aplicáveis na esfera internacional decorrem de 
uma segunda etapa da posição original. Ou seja: os indivíduos 
não são mais considerados nesta etapa devido ao fato de que 
as reivindicações dos mesmos já teriam sido consideradas na 
“primeira” posição original (PO1).Desta forma, Rawls 
justifica a ideia de povos e não Estados na segunda posição 
original (PO2), para que se possa atribuir “motivação moral” 
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para que os mesmos pactuem com os princípios de O Direito 
dos Povos (RAWLS, 2004, p.22).  

Na estrutura da teoria ideal, os povos liberais devem 
ter as seguintes características: um governo democrático-
constitucional razoavelmente justo que se guie pelos 
interesses fundamentais dos povos, afinidades 
compartilhadas (common sympathies) e uma natureza moral. 
Rawls esclarece ainda que a primeira característica é 
institucional; a segunda, cultural; e a terceira requer um 
vínculo estreito com a concepção política (moral) de direito 
e justiça (RAWLS, 2004, p.30). Destaca-se que ambas as 
formulações são problemáticas e que foram duramente 
criticadas (BENHABIB, 2004; NUSSBAUM, 2002). 

Nesse contexto, Rawls retoma o fato do pluralismo 
e afirma seu papel como limitador do que é possível na 
pratica. Esta ideia está explicitada no que Rawls afirma ser a 
principal tarefa de O Direito dos Povos, isto é, especificar até que 
ponto povos liberais devem tolerar povos não-liberais (RAWLS, 2004, 
p.77). Neste sentido, eis a definição de tolerância 
apresentada pelo autor: 

 

Aqui, tolerar não significa apenas abster-se deexercer 
sanções políticas – militares, econômicas ou 
diplomáticas – para fazer um povo mudar suas 
práticas. Tolerar também significa reconhecer estas 
sociedades como membros participantes iguais, de 
boa reputação, na Sociedade dos Povos. (RAWLS, 
2004, p. 77). 

 
Assim, é através do princípio da tolerância que Rawls 

justifica a possibilidade de inserção dos povos não liberais 
como partes na (segunda) posição original. No entanto, o 
recurso rawlsiano para acomodar os povos “decentes”5 

                                                 

5 Os outros povos considerados não liberais são os “fora da lei”(outlaw 
states) e as “burdened societies” – sociedades oneradas por condições 
desfavoráveis, as quais, pelo oitavo princípio devem ser auxiliadas 
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requer mais uma etapa. Especificamente, a posição original 
deve ocorrer em duas etapas separadas na esfera 
internacional: primeiramente, povos liberais devem aplicá-la 
domesticamente (com todas as restrições do véu da 
ignorância); em um segundo momento, as partes são os 
representantes dos povos liberais (do mesmo modo que na 
esfera doméstica, as partes desconhecem a concepção de 
bem do povo liberal representado); e finalmente, há 
aplicação da posição original pelos povos não-liberais que 
decidirem participar da Sociedade dos Povos. No entanto, 
estas sociedades, por não serem liberais, não aplicam a 
posição original na esfera doméstica. Destaca-se que esta 
formulação é das mais discutidas da teoria.  

A divisão na segunda etapa da posição original pode 
ser compreendida na teoria rawlsian através do seguinte 
motivo: os princípios que derivam da primeira posição 
original se originam do contrato original (liberal) e podem 
ser ratificados pelas sociedades decentes hierárquicas. Isto é, 
eles não derivam das sociedades decentes hierárquicas, pois 
na posição original as sociedades decentes sabem que não 
são liberais e que são decentes. Do mesmo modo, as 
sociedades liberais sabem que são liberais. No entanto, 
Rawls não chega a justificar o motivo pelo qual estas 
sociedades chegariam ao acordo pretendido 
(NUSSBAUM,2007, p. 241). 

Afinal, permanece a questão: o que possibilita que 
uma sociedade não liberal seja considerada decente? Tais 
sociedades são denominas de associativas, isto é, todos os 
seus membros são vistos na vida pública como membros de 
grupos diferentes e cada grupo está representado no sistema 
legal através de um sistema de consulta hierárquico decente 

                                                 

(princípio da assistência); e ainda, o “absoultismo benevolente”, 
sociedades estas que devido a sua condição econômica, histórica e social, 
não conseguem se estabelecer como sociedades bem-ordenadas. Estes 
não participam da Posição Original. 
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(RAWLS, 2004, p. 83). Neste sentido, há dois critérios que 
devem ser respeitados: o primeiro é que estas sociedades não 
podem ter fins agressivos (RAWLS, 2004, p.65) e o segundo 
divide-se em três: os direitos humanos devem ser 
assegurados através de seu sistema legal. O sistema legal deve 
conseguir impor com boa-fé os deveres morais e as 
obrigações para todas as pessoas do território; e por fim, tal 
sistema não seja imposto apenas pela coerção, isto é, que as 
pessoas devem confiar nos juízes e representantes do sistema 
legal. 

Por este motivo, é possível afirmar que além de ser 
uma teoria de relações internacionais, há também uma teoria 
de direitos humanos presente no texto O Direito dos Povos. 
Trata-se de uma teoria minimalista de direitos, compatível 
com a ideia do consenso sobreposto apresentada por Rawls no 
Liberalismo Político. Já é possível verificar uma mudança 
substancial entre a proposta de universalização da teoria de 
justiça como equidade em Uma Teoria de Justiça e a teoria de O 
Direito dos Povos, especificamente no que tange ao conteúdo 
(pois Rawls acrescenta o respeito aos direitos humanos 
como pré-requisito para a participação na Sociedade dos Povos) 
e, também, aos polos legitimados – no caso, os povos e não 
mais os Estados.  

Há que se destacar, também, a proximidade de O 
Direito dos Povos com os tópicos que motivaram as mudanças 
consolidadas no Liberalismo Político, em especial o foco no 
pluralismo. Retomando a concepção de que o pluralismo 
razoável é condição histórica que não deve ser lamentada, ao 
contrário, é justamente esta conjuntura que permite que a 
sociedade desfrute de mais liberdade e justiça, Rawls tem 
como objetivo apresentar uma teoria que se sustente 
unicamente com fundamento no político, isto é, se 
desvincule de concepções de bem sustentadas pelas 
doutrinas abrangentes razoáveis. Ou seja, de modo análogo 
ao âmbito doméstico, o recurso à ideia de razão pública na 
esfera internacional possibilita o distanciamento das 
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doutrinas abrangentes com o possível acordo, 
fundamentando-se (e legitimando-se) pelo consenso com 
base no que é “politicamente razoável”.6 

Nestes termos, Rawls consolida o respeito aos 
direitos humanos, que constitui o sexto princípio do Direito 
dos Povos. Cabe, com relação a estes, questionar: quais são 
estes direitos? A resposta do autor é que os direitos que não 
podem ser rejeitados (por terem fundamento unicamente 
político), são os seguintes: direito à vida (com os meios de 
subsistência e segurança); à liberdade (com relação à 
escravidão, servidão, liberdade com relação à ocupações 
forçadas e com uma medida suficiente de liberdade para se 
assegurar a liberdade de religião e pensamento); direito à 
propriedade e à igualdade formal como determinada pelas 
regras da “justiça natural (isto é, casos semelhantes devem 
ser tratados de modo semelhante) (Cf. RAWLS, 2004, p. 85). 
Além destes, Rawls considera que os direitos elencados nos 
artigos 3 a 18 da Declaração de Direitos Humanos, dentre os 
quais se encontram o direito à asilo (artigo 14), direitos 
migratórios (artigo 13) e os direitos concernentes ao devido 
processo legal, devem também ser constitutivos dos direitos 
humanos. 

No entanto, ficam excluídos o direito de igual 
participação política e a liberdade plena de consciência, além 
da igualdade plena para as mulheres (HINSCH; 
STEPANIANS, 2006). Destaca-se, neste sentido, a 
afirmação de Andrew Kupfer, que lembra oportunamente 

                                                 

6 Como mostra Rawls em The Idea Of Public Reason Revisited (1997): “dado 
que os cidadãos não conseguem alcançar o acordo ou mesmo um 
entendimento mútuo na base de suas doutrinas irreconciliáveis, eles 
precisam considerar quais tipos de argumentos que eles podem 
razoavelmente dar uns aos outros quando questões políticas 
fundamentais estão em jogo. Eu proponho que em uma razão pública as 
doutrinas abrangente da ‘verdade’ e do ‘direito’ sejam substituídas pela 
ideia do políticamente razoável que parta dos cidadãos para os cidadãos” 
(RAWLS, 2001, p. 573-574). 
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que “se os mesmos (direitos) estivessem inclusos, os ‘povos 
decentes’ provavelmente não aceitariam os princípios” 
(KUPFER, 2000, p.643). 

Já Allen Buchanan (2006) aponta para o fato de que 
o principal motivo para a lista mínima de direitos de Rawls é 
o esforço do autor para evitar as críticas de que sua teoria é 
paroquial. No entanto, a crítica desse autor é que o esforço 
de Rawls foi tão grande em evitar o paroquialismo que sua 
teoria de direitos humanos está completamente 
desconectada da ideia de humanidade. Buchanan assinala 
ainda que: 

 

A lista de direitos humanos de Rawls não inclui 
aplenamente a liberdade religiosa (pois apenas 
afirma o direito de não ser perseguido em 
decorrência de sua religião, nada afirmando a 
respeito do direito de não sofrer discriminação 
religiosa). Não inclui os direitos que protegem a 
discriminação (incluindo a institucionalizada) com 
base em raça, gênero, etnia, nacionalidade e 
orientação sexual. Os direitos econômicos e sociais 
estão, também, ausentes de sua lista (apenas o direito 
à subsistência está previsto). (BUCHANAN, 2006, 
p.158, tradução livre). 

 
Por outro lado, autores como David Reidy apontam 

para o fato de que a proposta de direitos humanos não deve 
ser compreendida na lógica dos direitos que são positivados 
através de tratados internacionais, costumes e convênios. 
Isto porque se trata dos direitos humanos que devem ter 
eficácia independentemente do consenso das partes. Logo, 
estes seriam, fundamentalmente, os direitos humanos que 
devem ser assegurados independentemente de qualquer 
pacto; os direitos sem os quais é impossível que se pense a 
própria política de direitos humanos (REIDY, 2006,p. 173). 

De fato, Rawls afirma que a lista de direitos humanos 
que é honrada por Estados liberais e decentes deve ser 
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compreendida como uma definição de direitos universais, 
que devem ter efeito e força política, independentemente de 
sua aceitação. Os mesmos podem, inclusive, legitimar 
sanções e intervenções aos Estados que não os respeitam. É 
justamente por não basear sua teoria de direitos humanos em 
uma doutrina abrangente (filosófica, moral, ou religiosa) que 
Rawls afirma que da forma como se fundamenta O Direito 
dos Povos, os povos liberais e decentesnão toleram Estados 
considerados fora-da-lei. Esta recusa decorre do liberalismo 
e também da ideia de decência (RAWLS, 2004, p.106). Tal 
posicionamento é esclarecido por Kupfer, que aponta para o 
fato de que Rawls quer traçar uma nítida separação entre os 
direitos considerados “urgentes”(que concernem à 
integridade corporal, por exemplo) de uma lista mais 
extensiva de direitos liberais (KUPFER, 2000, p. 644).  

Ainda com relação aos princípios estabelecidos por 
Rawls, o fato de o autor não ter afirmado no plano 
internacional o princípio da diferença foi um dos pontos 
mais criticados pelos teóricos do cosmopolitismo. E foi 
justamente a ausência desse princípio que afastou Rawls da 
leitura cosmopolita de sua própria teoria, tal como Thomas 
Pogge e Charles Beitz já estavam propondo. Por outro lado, 
Rawls estabelecerá o princípio da assistência, um princípio 
que tem um cut-off point (limite) quando as sociedades 
oneradas por condições desfavoráveis conseguem fazer 
parte da Sociedade dos Povos,7 e isto pode acontecer mesmo 
que a sociedade em questão ainda esteja em condições 
econômicas desfavoráveis. Como afirma Rawls, o princípio 
da assistência deve ser considerado como um princípio 
igualitário com limite. Isto porque o Direito dos Povos tem 
como principal meta a justiça e a estabilidade pelas razões 

                                                 

7 Lembrando que povos liberais têm tres características: um governo 
constitucional democratico razoavelmente justo, as common sympathies 
(Mill) e ainda a natureza moral. Característica institucional, cultural, e 
política (respeito político às leis e à concepção pública de justiça). 
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certas.8 
A teoria proposta, mesmo que indiferente ao 

princípio cosmopolita fundamental, que tem como foco o 
bem-estar dos indivíduos, não é indiferente à desigualdade 
entre povos ricos e povos pobres; ao contrário, o princípio 
da assistência está na mesma ordem dos outros que são 
estabelecidos por Rawls. O desafio deixado para os 
intérpretes de Rawls é compreender de que modo se aplica 
tal princípio. Assim, uma avaliação cuidadosa deste princípio 
e de sua interpretação se torna um dos elementos mais 
importantes para se pensar o igualitarismo de Rawls, e 
também a contribuição que a tese de O Direito dos Povos pode 
trazer para os debates a respeito da miséria global. 

 
2.1. A recepção crítica de O Direito dos Povos 

 

Não é surpreendente que Thomas Pogge e Charles 
Beitz se encontrem entre os primeiros teóricos a apresentar 
críticas ao texto Direito dos Povos. O tema central da crítica de 
ambos é o distanciamento de Rawls da concepção 
cosmopolita e, também, a suposta inconsistência entre os 
escritos iniciais de Rawls com seu texto final. O artigo de 
Beitz, publicado já no ano 2000 (isto é, um ano após a 
publicação do texto definitivo de O Direito dos Povos), aponta 
para o fato de que apesar do esforço rawlsiano em unificar 
os três textos centrais, O Direito dos Povos estaria muito mais 
próximo do Liberalismo Político do que de Uma Teoria de Justiça 
(BEITZ, 2000, p. 671). No mesmo caminho, o texto de 
Pogge já demonstra em seu título The Incoherence Between 

                                                 

8A ideia de estabilidade pelas razões certas já formulada em Liberalismo 
Político é retomada neste texto e definida do seguinte modo: “estabilidade 
pelas razões certas significa a estabilidade causada por atuarem os 
cidadãos corretamente, isto é, de acordo com os princípios adequados 
do seu senso de justiça, que adquiriram por crescer sob instituições justas 
e participar delas” (RAWLS, 2004, p.17 n.). 
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Rawls’s Theories of Justice (2004), seu posicionamento: não há 
que se falar em continuidade entre O Direito dos Povos e Uma 
Teoria de Justiça. Vale retomar aqui o posicionamento de Beitz 
com relação a esta questão: 

 

The relationship of the Law of Peoples to the 
political theory proposed in Rawls’s early works 
needs to be understood carefully. The content of the 
Law of Peoples resembles (though adds significantly 
to) what in A Theory of Justice was called “the law 
of nations”. However, the political theory whose 
extension is presented in this monograph is that set 
forth in Political Liberalism and various subsequent 
articles, not found in A Theory of Justice. The two 
books represent distinct philosophical projects. 
(BEITZ, 2000, p.671 – grifo nosso). 

 
O motivo pelo qual Beitz considera que O Direito dos 

Povos e Uma Teoria de Justiça constituem projetos distintos 
decorre do fato de que, para o autor, o Liberalismo Político tem 
como ponto de partida o reconhecimento de que a aceitação 
da concepção de justiça proposta em Uma Teoria de Justiça se 
torna inviável nas sociedades liberais modernas, as quais se 
caracterizam por múltiplas doutrinas abrangentes, algumas 
com concepções de bem incompatíveis. É importante 
sublinhar que esta característica das sociedades modernas 
decorre diretamente das instituições livres que viabilizam o 
surgimento – e conservação – de tais doutrinas (BEITZ, 
2000, p.671). Assim, Beitz assinala tal diferença para apontar 
para o fato de que O Direito dos Povos é um projeto mais 
próximo do Liberalismo Político já que, de modo análogo à 
constatação de que há doutrinas razoáveis divergentes 
constitutivas das sociedades domésticas, há também 
doutrinas divergentes razoáveis, porém incompatíveis que 
organizam as sociedades no plano internacional. Assim, 
Rawls busca demonstrar que é possível conceber formas não 
liberais de organização social e política passíveis de serem 
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aceitas como membros em igualdade na Sociedade dos 
Povos.  

Trata-se da ideia de sociedades decentes, as quais 
Rawls considera que constituem a teoria ideal juntamente 
com as sociedades liberais. Para defini-las, Rawls formula o 
tipo ideal de sociedade decente como sociedade decente 
hierárquica, deixando em aberto o conceito de sociedade 
decente para que o mesmo possa ser aplicado a outros tipos 
de sociedades passíveis de ser consideradas como tal na 
teoria ideal. 

Para se ter clareza de tal tipo de sociedade, vale 
resgatar os critérios para que um povo seja considerado 
decente hierárquico: o primeiro é que o mesmo não tenha 
fins agressivos (isto é, que o mesmo deva atingir seus fins 
através de meios pacíficos, comércio e diplomacia). O 
segundo critério estabelecido por Rawls trata dos requisitos 
que tais povos devem preencher, que são três: a consolidação 
dos direitos humanos através de lei; que o sistema normativo 
de direitos e deveres (distintos dos direitos humanos) devem 
ser aplicados bona finde a todos que se encontrem nos limites 
territoriais daquele povo (como tal sistema normativo deve 
basear-se na concepçãocompartilhada de bem, este não é 
compreendido simplesmente como comandos aplicados 
pela força); e por fim, deve haver credibilidade no sistema 
legal e nos operadores do mesmo, ou seja, trata-se de mais 
um critério que vincula a estrutura normativa da sociedade 
com uma concepção de bem compartilhada que 
necessariamente deve assegurar os direitos humanos 
(RAWLS, 2004, p. 82-92). Esta definição de sociedade 
decente merecerá críticas mais específicas e será retomada. 
Interessa sublinhar, porém, que Rawls admite a possibilidade 
de que nessas sociedades inexista o princípio de cidadania 
igual para as pessoas, reconhecendo que a possibilidade de 
participação das pessoas no sistema representativo pode 
sedar através da responsabilidade e cooperação que estas 
exercem nos grupos em que estão inseridas ( RAWLS, 2004, 
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p. 66).  
Antes, porém, de aprofundarmos esta formulação, 

cabe retomar a crítica de Beitz quanto ao fato de que o 
projeto de justiça como equidade previsto no plano internacional 
é diferente do projeto no plano doméstico. Tal divergência 
não indica necessariamente uma incompatibilidade, passo 
este que Beitz não dá em seu texto. No entanto, Thomas 
Pogge é mais incisivo. 

Pogge publicou The incoherence between Rawls’s theories of 
justice em 2004, e em 2006 publicou uma versão revisada no 
livro Rawls’s Law of Peoples,com o título Do Rawls’s two theories 
fit together? Nos dois textos, a ideia central é que as mudanças 
estruturais efetuadas por Rawls em sua teoria acarretaram 
mudanças substanciais à teoria de justiça como equidade, e tais 
assimetrias não justificadas por Rawls em sua teoria podem 
ser prejudiciais à ambas . 

Vale aqui ressaltar os pontos principais levantados 
por Pogge, em especial seu diagnóstico de que a teoria 
doméstica de Rawls tem três etapas (three-tiered) e é 
institucional, enquanto a teoria internacional tem duas etapas 
(two-tiered) e é interativa (interactional). É esta leitura da teoria 
de justiça como equidade que sustenta o argumento de Pogge de 
que as transformações na teoria acarretam mudanças 
(incompatíveis) no seu conteúdo. O que Pogge busca 
assinalar é que, na esfera doméstica, as partes têm mais 
flexibilidade para mudanças à luz de transformações e 
circunstâncias diversas; já no caso internacional, as partes se 
comprometem diretamente com determinado conjunto de 
regras que podem se tornar muito rígidas e incapazes de 
endereçar transformações que acompanhem as 
circunstâncias globais (Cf. POGGE, 2006, p.213). Eis como 
Pogge formula esta ideia:  

 

In the domestic case, the parties are to adopt a public 
criterion of justice which is to guide the design, 
reform and adjustment of the domestic institutional 
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order within variable natural, historical, cultural, and 
economic-technological circumstances. In the 
international case, the parties are asked to endorse 
particular international rules directly (POGGE, 
2006, p.213).  

 
A partir dessa formulação, Pogge afirmará que, na 

esfera doméstica, as três etapas são essenciais para que os 
princípios acordados pelas partes (1a etapa) determinem um 
critério público de justiça (2a etapa) – no caso, os princípios 
e sua ordem lexical –, o qual guiará a estrutura básica da 
sociedade considerando o contexto empírico no qual ela está 
imersa (3a etapa). Já na esfera internacional, não haveria tal 
flexibilidade para o contexto empírico, pois as partes já estão 
comprometidas com o conjunto de regras estabelecido 
através da segunda e terceira posição original (PO2 e PO3). 
Nesta lógica, Pogge aponta para seu entendimento de que a 
principal mudança na teoria de justiça como equidade decorre 
não só do fato de que os legitimados para ocupar o papel de 
parte no contexto internacional passam a ser os povos mas, 
principalmente, da função que as partes passam a exercer no 
contexto internacional (POGGE, 2006, p.214). Assim, a 
“mudança estrutural” na teoria acarretaria uma “mudança 
substancial”. 

O que Pogge visa evidenciar com este argumento é 
que o papel reservado às partes no contexto internacional 
em O Direito dos Povos restringirá o alcance de sua concepção 
de justiça econômica, tal como esta se configura em Uma 
Teoria de Justiça. Isto porque enquanto na esfera doméstica 
verifica-se uma abertura da teoria para o contexto histórico 
e econômico das sociedades através da aplicação da ordem 
lexical dos princípios, em especial com o recurso ao 
princípio da diferença, na teoria internacional os princípios 
acordados tornam-se o próprio fim da teoria. Já na esfera 
doméstica, as instituições e as regras que se aplicam às 
mesmas são compreendidas como meios que viabilizam o fim 
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determinado pelo critério de justiça. Neste sentido, para 
Pogge, a teoria de Rawls perde seu foco institucional e se 
torna “interativa”, isto é, torna-se uma teoria com foco 
unicamente nos agentes e na responsabilidade dos mesmos 
em seguirem as regras que são estabelecidas. Pogge lembra 
que em Uma Teoria de Justiça, Rawls é crítico deste tipo de 
“libertarismo com poucas restrições” (mildly constrained 
libertarism): 

 

In the domestic case, Rawls demands that the rules 
of economic interaction must not be shaped by free 
bargaining, but must rather be designedand adjusted 
(pursuant to the second principle of justice) to 
preserve background justice and to minimize 
economic hardship. (POGGE, 2006, p. 214). 

 
Pogge aponta que Rawls reconhece esta questão em 

O Direito dos Povos, mas assinala que sua leitura é que o 
princípio da assistência é insuficiente para tratar as 
desigualdades que decorrem do fato de que os países mais 
ricos têm mais poder de barganha nos tratados 
internacionais do que os mais pobres (POGGE, 2006, 
p.217), o que resulta na manutenção – e até mesmo aumento 
– da desigualdade econômica na esfera global. 

Em suma, Pogge assinala os seguintes três elementos 
de O Direito dos Povos que o diferenciam de Uma Teoria de 
Justiça: o foco interativo, o qual torna a teoria centrada nas 
regras que devem orientar os agentes no pano internacional; 
o deslocamento do conceito de parte, com o indivíduo sendo 
substituído pela ideia de povos; e por fim, a mudança nas 
etapas da teoria, o que a torna menos sensível às mudanças 
e exigências empíricas das questões de desigualdade no plano 
internacional. Destas, vale ressaltar que a ideia de foco 
institucional/foco interativo será retomada no estudo da 
proposta de Pogge, quanto ao segundo ponto em tela – isto 
é, a formulação da teoria com base no conceito de “povos”, 
conceito mais controverso da teoria que vale ser retomado 
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aqui. 
 

2.2 A problemática concepção de povos e uma possível 
defesa 

 

A crítica ao conceito de povos apresentada por 
Rawls em O Direito dos Povos foi tematizada diretamente 
através de leituras das filósofas Martha Nussbaum (2002) e 
Seyla Benhabib (2004). Ambas compartilham da 
compreensão de que o conceito não consegue abarcar as 
demandas de justiça distributiva – no caso de Nussbaum, o 
foco é no direito das mulheres; já a leitura de Benhabib visa 
demonstrar as insuficiências conceituais no que tange aos 
fluxos migratórios. Sem desconsiderar as diferenças nas 
críticas apresentadas, vale destacar também que tais críticas 
decorrem de uma concepção de direitos humanos mais 
abrangente que a apresentada por Rawls. O conceito de 
povos é, assim, conceito-chave da teoria internacional de 
Rawls porque dele decorre a ideia de tolerância e de 
minimalismo dos direitos humanos.  

Benhabib, não obstante reconhecer que Thomas 
Pogge e Charles Beitz deram passos mais largos do que 
Rawls no que tange à problemática de “justiça entre as 
fronteiras” (justice across borders), ainda considera que o 
princípio da diferença no plano internacional não é 
adequado para tratar dessa questão (BENHABIB, 2004, 
p.1.761). A filósofa defende o direito à cidadania (right to 
membership) como um dos direitos humanos (BENHABIB, 
2004, p.1.762). Já Nussbaum desenvolve esta ideia de forma 
mais contida no artigo em questão, ao afirmar que o caminho 
a ser tomado deve ser no sentido de se estabelecer tratados 
internacionais que reafirmem os direitos humanos já 
estabelecidos e trabalhar para que as outras nações do 
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mundo os implementem (NUSSBAUM, 2002, p. 299).9 
Benhabib reconhece que um dos principais objetivos 

de Rawls ao designar as partes de “povos” é evitar a leitura 
que o realismo estabeleceu no campo da teoria internacional, 
que define os Estados como os principais atores da esfera 
global. Estabelece, assim, o conceito de povos para designar 
e tentar definir os agentes mais apropriados moral e 
sociologicamente para as discussões de justiça no plano 
internacional (BENHABIB, 2004, p. 1.764.). Trata-se de 
uma diferenciação importante para que O Direito dos Povos 
possa se estabelecer como uma teoria que não retome o 
modelo tradicional (realista) de soberania, principalmente no 
que tange às concepções de soberania interna, com relação 
às pessoas que estão inseridas nos Estados, e externa, de se 
declarar guerras (BENHABIB, 2004, p.1.764). Assim, com a 
definição de condições morais (isto é, o respeito aos 
princípios já elencados) para o reconhecimento da 
legitimidade soberana dos Estados-membros da Sociedade dos 
Povos,10Rawls limita o alcance de argumentos na esfera 
internacional que sejam baseados somente na soberania.  

Nesta mesma linha argumentativa, Kupfer define a 
teoria internacional de Rawls como um sistema de Estados-
nação unitário com soberania limitada (KUPFER, 2000, 
p.641). Tal posicionamento, vale ressaltar, é tido como 
positivo por Seyla Benhabib. O que se torna problemático, 
para a filósofa, é que não obstante a intenção de Rawls, a 
ideia de povos é imprecisa, o que faz com que a distinção 
objetivada pelo autor entre povos e Estado na prática seja 
difícil de verificar e acabe se tornando uma forma de 

                                                 

9 A abordagem de Nussbaum é com base na teoria das “capacidades”, 
que se aproxima do discurso dos direitos humanos e não deve ser lida 
como uma rival da mesma (NUSSBAUM, 2006, p.291).  

10 A “Sociedade dos Povos” é o termo usado para se referir a todos os 
povos que seguem os ideais e os princípios de O Direito dos Povos em suas 
relações mútuas (RAWLS, 2004, p.3). 
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nacionalismo (BENHABIB, 2004, p.1.765- .767). 
A análise de Benhabib decorre das características 

constitutivas do conceito de povos assinalado por Rawls, 
especialmente da constatação de que há uma 
incompatibilidade entre a crítica à concepção de soberania 
proposta pelo autor e a proposta de se definir povos através 
de um regime constitutional-democrático sem que este tenha 
alguma forma de soberania territorial. Eis como Benhabib 
formula esta crítica, considerada para a filósofa como um 
dilema na teoria: 

 

This then creates a dilemma for Rawls's theory: 
Either he must assume that peoples who are united 
by "common sympathies," and "ruled by a just 
constitutional government," are territorially 
organized semi-sovereign units, which possess 
features very much like states, or he must give up the 
stipulation that peoples are already organized into 
certain forms of government. If he were to accept 
the latter option, Rawls may need to revert to 
viewing individuals rather than organized peoples as 
the privileged units of reasoning about international 
justice. 11 (BENHABIB, 2004, p.1.765). 

 
Verifica-se, com o texto acima, que a autora 

questiona a própria possibilidade do realismo utópico de 
Rawls, pois o critério principal de Rawls continua sendo a 
unidade estatal, vinculada ao realismo. Esta ideia é formulada 
de forma mais detalhada no texto de Kupfer (2000), que será 

                                                 

11 “De tal modo, isso cria um dilema na teoria rawlsiana: ou ele deve 
assumir que os povos que são reunidos por “ interesses compartilhados”  
e governados por um regime “constitucional justo” são organizados 
territorialmente em unidades semi-soberanas, as quais possuem 
elementos muito parecidos com Estados ou ele deve desistir da sua 
definição de que as pessoas já se encontram organizadas em grupos 
privilegiados que pensam de forma razoável sobre a justiça 
internacional.” (tradução nossa) 
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apresentado a seguir. Cabe ainda ressaltar que Benhabib, 
com sua formação na teoria crítica e sociológica, criticará a 
formulação do conceito de povos, tal como ele é 
apresentado por Rawls, isto é, através da ideia de natureza 
moral (com uma compreensão holística dos valores e 
práticas que os definem). Afirmará que decorre de uma 
concepção há muito ultrapassada nas ciências sociais, pois 
não considera que povo também é constituído pelas 
inúmeras esferas sociais que o perpassam como gênero, 
classe etnia e religião (BENHABIB, 2004, p. 1.766).  

Com relação ao vínculo com o estatismo verificado 
na teoria de Rawls, destaca-se a leitura de Kupfer, que avalia 
a teoria de Rawls como sendo de um “estatismo restrito” 
(thin statism), que se caracteriza pelos seguintes elementos: 
incorporação, tolerância, coesão e realismo (KUPFER, 
2000, p. 645).  

Destaca-se, ainda, a crítica de Nussbaum (2002), que 
tem como foco o conceito de povos decentes e a tolerância 
aos mesmos. O objetivo da autora é apontar para uma 
insuficiência na teoria internacional de Rawls com relação às 
minorias e aos grupos marginalizados da sociedade, usando 
como fio condutor a questão da justiça das mulheres. De tal 
modo, o argumento de Nussbaum aponta para um equívoco 
de Rawls ao estabelecer a igualdade entre povos liberais e 
povos decentes hierárquicos, e este problema, para 
Nussbaum, decorre de uma analogia errônea entre povos e 
pessoas. A filósofa, assim como os outros críticos já 
apresentados neste texto, também considera que a noção de 
indivíduo deve ser a base da teoria de justiça. Ao questionar 
o motivo pelo qual o princípio da tolerância, que na esfera 
doméstica deve ser aplicado aos cidadãos, se transforma em 
um princípio que na esfera internacional é baseado nos 
grupos e, portanto, transforma-se completamente, 
Nussbaum afirmará que Rawls permite que grupos tenham 
um poder no âmbito internacional muito maior do que na 
esfera doméstica. A ênfase nos direitos humanos 
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apresentada pela teoria rawlsiana internacional é um 
elemento que indica, segundo a autora, que Rawls 
reconheceu a problemática da dominação dos grupos sobre 
os indivíduos (NUSSBAUM 2002, p.283-293). Isto porque 
os direitos humanos são estabelecidos como limitantes do 
poder que é conferido aos grupos na esfera internacional. 

Ao contrário de Benhabib, que elogia a tentativa de 
Rawls de romper com a ideia de Estado na esfera 
internacional, Nussbaum reconhece que apesar de não existir 
um Estado que possa ser considerado plenamente justo, há 
que se reconhecer e respeitar os Estados, pois estes 
representam as instituições da sociedade que determinado 
grupo de pessoas já aceitou. Ou seja: o Estado tem sua 
dimensão moralmente importante por ser a expressão da 
escolha e da autonomia humana (NUSSBAUM, 2002, p. 
299-300). Nesta leitura, Nussbaum afirma que é possível 
pensar questões de justiça internacional nos termos já 
estabelecidos e que a ideia de povos é vaga e improfícua; 
assim, a sugestão da autora é que se repensem os limites e as 
prerrogativas do próprio conceito de Estado, buscando um 
caminho maisproveitoso para estabelecer uma crítica às 
concepções realistas de direito e relações internacionais 
(NUSSBAUM, 2002, p.302). 

Os textos e os autores supramencionados fazem 
parte do que pode ser denominado como a primeira 
recepção da teoria internacional de Rawls. À exceção de 
Benhabib, todos os outros autores destacados são direta ou 
indiretamente herdeiros de Rawls. São autores que 
conduziram a leitura da justiça igualitária de Rawls para a 
esfera internacional através da teoria cosmopolita e que já 
estavam seguindo este caminho quando Rawls publicou seu 
texto. A maior parte dos textos desta literatura secundária é 
de tom extremamente crítico, com uma argumentação que 
visou assinalar problemas em O Direito dos Povos para apontar 
para o caminho mais apropriado para tratar tais questões, 
isto é, com o foco no indivíduo. Certamente, esse argumento 
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une todos os textos que aqui foram expostos; entretanto, é 
possível que se demarque um segundo momento de 
avaliação do texto, com vozes ainda críticas, mas 
contrabalanceadas por autores como Philppe Pettit (2005; 
2006), Catherine Audard (2006) e Samuel Freeman (2006), 
com interpretações em defesa de O Direito dos Povos.  

Dentre estes, importa aqui desenvolver o argumento 
apresentado no artigo de Pettit (2006), o qual interpreta o 
conceito de povos no contexto da concepção de Rawls a 
respeito da natureza das sociedades, isto é, da ontologia 
social da teoria rawlsiana. Com este texto, Pettit visa 
demonstrar não só que o conceito de povos é compatível 
com a teoria de Rawls, mas também que a compreensão 
desta articulação consegue explicar o caráter anticosmopolita 
de sua teoria.  

Pettit afirmará que há três elementos que se destacam 
no anticosmopolitismo de Rawls, a saber: o argumento 
doméstico, que  afirma que a justiça no âmbito doméstico de 
sociedades bem-ordenadas estabelece demandas 
substantivas para a sociedade e a responsabilidade da mesma 
por seus membros; o argumento internacional negativo, ou seja, a 
justiça não faz as mesmas demandas entre as sociedades 
bem-ordenadas; e por fim, o argumento internacional positivo, isto 
é, a asserção de que as demandas de justiça entre as 
sociedades bem-ordenadas surgem no contexto de auxílio 
para as sociedades que são vítimas de opressão.O fio 
condutor do argumento de Pettit é que tais elementos, que 
fundamentam o posicionamento de Rawls, não decorrem do 
pragmatismo ou do entendimento de que o cosmopolitismo 
estabelece demandas excessivas, sendo portanto, utópico. 
Para o autor, o anticosmopolitismo de Rawls se fundamenta 
na ontologia do conceito povos (PETTIT, 2006, p.40-41). 
Ao desenvolver esta ideia, Pettit consegue apontar para a 
relação e diferenciação entre indivíduo, grupo e povo.  

Retomando as características afirmadas por Rawls 
como constitutivas dos povos (extensão, agência e 
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pressupostos para que os mesmos sejam representados por 
seus governantes), Pettit avaliará de que modo as 
implicações das mesmas configuram a ontologia dos povos. 
Iniciando pelo conceito de extensão, Pettit retoma a 
classificação das sociedades estabelecida por Rawls, a qual 
vale retomar aqui: 

 

Proponho considerar cinco tipos de sociedades 
nacionais. A primeira são os povos liberais razoáveis; a 
segunda,povos decentes [...].Em terceiro lugar, há 
Estados fora da lei e, em quarto, sociedades sob condições 
desfavoráveis. Finalmente, em quinto, temos as 
sociedades que são os absolutismos 
benevolentes.(RAWLS, 2004, p. 4-5). 

 
Pettit nota que Rawls não recorre à terminologia 

“povos” para referenciar os três tipos de sociedades que não 
são “bem-ordenadas”, isto é, as três últimas. A relutância de 
Rawls em tratar os outros três tipos de sociedades como 
“povos” deve ser levada em conta e considerada na 
configuração da ontologia de povos. Ou seja, esta deve 
responder porque somente as sociedades bem-ordenadas 
são consideradas na abrangência do conceito de “povos” 
(PETTIT, 2006, p.42).  

Quanto à agência dos mesmos, Pettit afirma que na 
estrutura proposta por Rawls os povos são caracterizados de 
forma semelhante à psicologia do agente individual, isto é, 
os mesmos possuem “motivos morais”, possuem orgulho e 
um senso de honra (pela sua história, por exemplo), além de 
poderem respeitar e exigir respeito e reconhecimento. Com 
esta caracterização, os povos podem agir em três frentes: 
como seu próprio governo (na esfera constitucional, como 
autores da constituição, por exemplo), na esfera doméstica 
(com relação aos outros cidadãos) e na esfera internacional 
(com relação aos outros povos). Nos dois últimos casos, o 
povo agiria através do governo (PETTIT, 2006, p. 43). Tal 
vínculo entre povo e governo, Pettit esclarece ao tratar dos 
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pressupostos para a representação do povo. Eis o que afirma 
o autor neste sentido: 

 

A people will exist as an agent on the domestic and 
international fronts, then, only if the government 
acts appropriately in its representative role, giving 
the people a voice and a presence on those fronts. 
(PETTIT, 2006, p. 43). 

 
Destaca-se, assim, o pressuposto de que para se 

representar o povo, é necessário que o governo atue de 
modo apropriado, isto é, que seja limitado pela concepção 
pública de justiça. Mais uma vez, Pettit demarca que esta 
ideia – de que tanto a sociedade liberal quanto a sociedade 
decente devem se fundamentar em uma concepção pública 
de justiça – tem uma consequência que não pode passar 
despercebida. Isto é, se um governo foi injusto na esfera 
doméstica, não será possível que se fale em 
representatividade do povo em suas ações. No entender de 
Pettit: 

 
This is a striking claim. Let the government be 
domestically unjust, Rawls suggests, and there will be 
no people present in its actions. The government will 
have to be seen as a body that acts only in its own 
name and, he would say, as a body that has no 
standing under the law of peoples. The norms that 
tell u show the government should behave in 
relation to its citizens are constitutive norms that 
determine what it is to represent the people, not 
regulative norms that merely instruct us on how 
representation is best pursued. Suppose a 
government breaches those norms through failing to 
behave with respect towards its citizens. In that case 
we might be tempted to say that while the 
government still represents it peoples, it represents 
them badly. But Rawls speaks as if it does not 
represent a people at all. [...]. It usurps the 
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position of the people. (PETTIT, 2006, p.43 – 
grifo nosso). 

 
Portanto, o entendimento de que o governo não 

representa o povo quando este age em desacordo com a 
concepção pública de justiça pode explicar o motivo pelo 
qual Rawls restringe o conceito de povo para sociedades 
bem-ordenadas.  

A ideia de que o posicionamento anticosmopolita de 
Rawls é a conclusão que mais se alinha à sua ontologia 
política já havia sido explorada por Pettit no artigo Rawls’s 
Political Ontology (2005), texto no qual o autor apresenta a 
concepção de “civicity”, que vale ser retomada aqui. No texto 
de 2005, Pettit tem como objetivo apontar para o fato de que 
perpassa a teoria de Rawls um pressuposto que abarca a 
forma como os indivíduos se relacionam mutuamente e as 
estruturas nas quais eles se encontram imersos – trata-se da 
ideia de civicity. Este termo definirá a posição intermediária 
ocupada por Rawls, que rejeita tanto o “singularismo 
político” (decorrente da teoria libertária)quanto a ideia de 
“solidarismo político” (que se origina do utilitarismo).12 
Definindo civicity como a concepção de uma sociedade 

                                                 

12 Eis como Pettit esclarece esta ideia: “Under the solidarist view, the 
individuals who constitute political society have relationships with one another of such 
a kind that they constitute a group agent, establishing a single system of belief and 
desire. Under the singularist alternative, as we may call it, there are no particular 
relationships, or none of any particular importance, that individuals in the same 
political society have to bear to one another. There may be no particular natural 
relationships between them, of course, such as those that bind members of the same 
family or tribe. While it is possible that individuals will have entered various 
contractual relationships with one another, or even with government authorities, it is 
not essential that they should have done this. For all that belonging to the same political 
society requires, people may relate to one another in just about any fashion; they may 
be as heterogeneous and disconnected as the set of individuals who live worldwide at 
the same latitude. The point is naturally expressed by saying that the political people, 
far from being a group agent of any kind, are a mere aggregate of separate subjects.” 
(PETTIT, 2005, p. 162). 
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política cujos representantes e governo agem de acordo com 
os valores e pressupostos que emergem no debate 
público(PETTIT, 2005, p.168), Pettit afirmará que a ideia de 
sociedade bem-ordenada é muito próxima desse conceito. 
Interessa notar que o argumento de Pettit considera a teoria 
de Rawls em sua totalidade e, nos dois textos que tratam do 
tema, há uma retomada dos elementos de Uma Teoria de 
Justiça e do Liberalismo Político para fundamentar sua leitura. 
Este é outro ponto que coloca Pettit como voz dissonante 
da maioria de intérpretes da teoria rawlisiana.  

Em tais termos, a leitura de Pettit justifica o 
anticosmopolitismo de Rawls na própria lógica interna da 
teoria rawlsiana. Logo, retomando o argumento doméstico, Pettit 
assinala que as obrigações que decorrem da concepção de 
justiça no sistema de Rawls se originam não da ideia de 
humanidade, e sim da vida compartilhada que existe 
necessariamente em uma sociedade bem-ordenada, o que 
explicaria também o argumento internacional negativo, pois essas 
relações não se sustentam do mesmo modo no plano 
internacional (isto é, com apoio nas razões compartilhadas 
que configuram as sociedades bem-ordenadas). Já o 
argumento internacional positivo se sustenta na ideia de estrutura 
de povo como grupo-agente, isto é, que aja como indivíduos 
e assim possa se relacionar na configuração da segunda 
posição original com outros grupos. É através desta última 
relação que se fundamentam os princípios de O Direito dos 
Povos.  

Interessa notar, por fim, que Pettit ressalta que o 
único princípio difícil de se legitimar na esquema rawlsiano 
é o princípio da assistência. Isto porque se as partes naposição 
orginal (2PO) representam apenas as sociedades bem-
ordenadas, o interesse e a motivação racional das mesmas 
em apoiar um princípio como este (altruísta) não são claros. 
Ou seja: Pettit aponta para a possível incoerência de se tratar 
na esfera dos direitos o dever de assistência para as 
sociedades que não são bem-ordenadas e que sejam oneradas 
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por condições desfavoráveis (burdened societies). 
Este questionamento (que fica em aberto no texto de 

Pettit) coloca em jogo a concepção de justiça distributiva da 
teoria proposta em O Direito dos Povos, pois o princípio da 
assistência se estabelece como o núcleo da proposta de 
justiça distributiva global de Rawls, a qual se diferencia das 
propostas cosmopolitas de justiça global defendidas por 
Pogge e Beitz. Deve-se pensar, então, na possibilidade de 
justificação do princípio de assistência na esfera 
internacional como um princípio que se fundamenta numa 
demanda da justiça e não com base na caridade.13 É claro que 
esta questão tem que ir além da afirmação de que se trata de 
um princípio formulado para que as partes se protejam de 
adversidades futuras e imprevisíveis, como seria o caso de 
uma sociedade bem-ordenada que fosse surpreendida por 
algum desastre natural. Tal entendimento, por sinal, está 
claro em O Direito dos Povos(Cf. RAWLS, 2004, p.49 e ss.). 
Problemático, como já se assinalou, é justificar o princípio da 
assistência como aplicável às partes que não compõem a 
posição original. Ou seja: se as sociedades oneradas não se 
configuram como grupos-agenciais e, portanto, não se 
encontram em condição de igualdade com os outros grupos 
no que tange a sua capacidade moral de reivindicação e 
formulação de demandas, como justificar que o princípio 
que as atenda fundamentalmente esteja no mesmo grau de 
importância dos princípios que decorrem dos interesses 
formulados pelos grupos que constituem a Sociedade dos 
Povos? 

Um caminho possível é justificar o princípio da 
assistência com base na ideia de que esses grupos têm 
capacidade de se inserir como os futuros membros da 

                                                 

13 Esta é a interpretação de Nussbaum (2006, p. 19), que aponta para o 
fato de que, ao excluir dos polos legitimados dos contrato os povos que 
não se caracterizam como bem-ordenados, suas demandas serão tratadas 
na lógica da caridade e não da justiça (Cf. WILLIAMS, 2011, p. 82). 
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Sociedade dos Povos e, por este motivo, são merecedores de 
respeito e tratamento equitativo. Pode-se considerar esta 
interpretação como coerente com o argumento de Uma 
Teoria de Justiça, que afirma o potencial para a personalidade moral 
que fundamenta as demandas equitativas de justiça.14 É importante 
que se apresente a formulação de Rawls que possibilita esta 
interpretação na sua integralidade: 

 

Assim, a justiça igual é um direito daqueles que têm 
capacidade de participar da situação inicial e de agir 
de acordo com o respectivo entendimento comum. 
Devemos observar que a personalidade ética é 
definida aqui como uma potencialidade que em geral 
é realizada no devido tempo. É dessa potencialidade 
que decorrem as reivindicações de justiça. (RAWLS, 
2002, p. 561). 

 
Pode-se afirmar que tal interpretação se encontra 

alinhada com a sugestão de Rawls de considerar as 
incompatibilidades e possíveis incoerências de seu projeto na 
articulação possível entre seus textos. Destacamos ainda que 
o princípio da assistência, o qual Rawls só inseriu em sua 
teoria na última versão de O Direito dos Povos, pode ser 
considerado como um elemento-chave para se pensar a 
teoria de Rawls em seus três textos principais e – mais do 
que isso – como uma teoria que continuou comprometida 
com o ideal igualitário.  

Direito dos Povos é seguramente o texto que obteve 
menos atenção na obra de John Rawls, principalmente pelos 
desafios traçados acima. No entanto, considerando-se a 
ênfase crescente na justificação filosófica dos direitos 
humanos juntamente com os tópicos como desigualdade 
global e responsabilidade moral na esfera internacional 
demandando cada vez mais atenção da filosofia política, 

                                                 

14Seguimos aqui a interpretação de Huw Loyd Williams (2011, p. 83-86). 
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verifica-se que se trata de obra que estabelece critérios 
importantes para pensar em tais questões. Neste sentido, a 
ideia de povos  e o princípio da assistência  são elementos que 
demandam maior atenção de estudiosos de Rawls e que 
podem auxiliar a pensar alguns dos mais urgentes desafios 
contemporâneos da filosofia política, tais como relação entre 
Estados e o papel dos direitos humanos, além, 
evidentemente, da legitimidade dos Estados, como a 
discussão da crítica de Pettit assinalou. 
  

REFERÊNCIAS 
 
APPIAH, Kwame Anthony. Cosmopolitanism: ethics in a 

world of strangers. New York: [s.n.], 2006. 

ARCHIBUGHI, Daniele. The architecture of Cosmopolitan 
Democracy.In: BROWN, Garret Wallace; HELD, 
David (Orgs.). The Cosmopolitanism Reader. [s.l.]: 
Polity, 2010, p. 312-334. 

AUDARD, Catherine. Cultural Imperialism and 
“Democratic Peace”. In: MARTIN, Rex; REIDY, 
David A. (Orgs.). Rawls’s Law of Peoples. 3. ed. 
Malden, MA: Blackwell, 2006, p. 60-75. 

BARRY, Brian. John Rawls and the Search for Stability. 
Ethics, v. 105, n. 4, p. 874-915, 1995. 

BARRY, Brian. Justice as impartiality. Oxford: Oxford 
University Press, 1995. 

BARRY, Brian. The liberal theory of justice: a critical 
examination of the principle doctrines in atheory of 
justice of John Rawls. Oxford: Oxford University 
Press, 1973. 



448 Direito & Justiça: Festschrift em homenagem a Thadeu Weber 
 

 

 

BAYNES, Kenneth. Discourse ethics and the political 
conception of human rights. Ethics & Global 
Politics, v. 2, n. 1, p. 1-21, 2009. Disponível em: 
<http://www.ethicsandglobalpolitics.net/index.php/
egp/article/view/1938>. Acesso em: 27 May 2013. 

BEITZ, Charles. Afterword. In: ______. Political Theory 
and International Relations. Princeton: Princeton 
University Press, 2009b. 

BEITZ, Charles. Rawls’s Law of Peoples. Ethics, v. 110, 
p. 669-696, 2000. 

BEITZ, Charles R. Cosmopolitanism and global justice.The 
Journal of Ethics, v. 9, n. 1/2, p. 11-27, 2005. 

BEITZ, Charles R. Political Theory and International 
Relations. Princeton: Princeton University Press, 
1979. 

BEITZ, Charles R. The Idea of Human Rights. Oxford: 
Oxford University Press, 2009. 

BENHABIB, Seylah. The Law of Peoples, Distributive 
Justice and Migrations.Fordham Law Review, v. 72, 
p. 1761-1787, 2004. 

BERLIN, Isaiah. The Hedgehog and the fox: an essay on 
Tolstoy’s view of HIstory. England: Weidenfeld & 
Nicolson, 1953. 

BERLIN, Isaiah. Two Concepts of Liberty (1958).In: Four 
Essays on Liberty. Oxford: Oxford University Press, 
1969. 



Agemir Bavaresco; Francisco Jozivan Guedes de Lima (Orgs.) 449 
 

 

 

BUCHANAN, Allen. Rawls’s Law of Peoples: Rules for a 
Vanished Westphalian World. Ethics, v. 110, p. 697-
721, 2000. 

BUCHANAN, Allen. Taking the Human ou of Human 
Rights. In: MARTIN, Rex; REIDY, David A. (Orgs.). 
Rawls’s Law of peoples. 3. ed. Malden, MA: 
Blackwell, 2006, p. 150-168. 

COHEN, Joshua; NAGEL, Thomas. Introduction. In: 
NAGEL, Thomas (Org.). A Brief inquiry into the 
meaning of sin and faith.Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 2009, p. 1-23. 

DWORKIN, Ronald. Justice for hedgehogs. Cambridge, 
MA: The Belknap Press of Harvard University, 2011. 

FOLLESDAL, Andreas. Justice, Stability and Toleration in 
a Federation of Well-Ordered Peoples. In: MARTIN, 
Rex; REIDY, David A. (Orgs.). Rawls’s Law of 
Peoples. 3. ed. Malden, MA: Blackwell, 2006, p. 300-
317. 

FREEMAN, Samuel. Congruence and the Good of Justice. 
In: ______. Justice and Social Contract: essays on 
rawlsian political philosophy. Oxford: Oxford 
University Press, 2007. 

FREEMAN, Samuel. Distributive Justice and The Law of 
Peoples. In: MARTIN, Rex; REIDY, David A. 
(Orgs.). Rawls’s Law of Peoples. 3. ed. Malden, MA: 
Blackwell, 2006, v. 23, p. 243-260.  

FREEMAN, Samuel. Introduction: John Rawls - An 
Overview. In: FREEMAN, Samuel (Org.). The 
Cambridge Companion to Rawls.Cambridge, MA: 
Cambridge University Press, 2003. 



450 Direito & Justiça: Festschrift em homenagem a Thadeu Weber 
 

 

 

FREEMAN, Samuel. Rawls. New York, NY: Routledge, 
2007b. 

HINSCH, Wilfried; STEPANIANS, Markus. Human Rights 
as Moral Claim Rights. In: MARTIN, Rex; REIDY, 
David A. (Org). Rawls’s Law of Peoples. 3. ed. [s.l.]: 
Blackwell, 2006, p. 117-133. 

KUPFER, Andrew. RAWLSIAN GLOBAL JUSTICE 
Beyond The Law of Peoples to a Cosmopolitan Law 
of Persons.Political theory, v. 28, n. 5, p. 640-674, 
2000. 

NUSSBAUM, Martha. Women and The Law of 
Peoples.Politics, Philosophy & Economy, v. 1, 
p. 283-306, 2002. 

PETTIT, Philip, LIST, Christian. Group Agency: The 
Possibility, Design and Status of Corporate 
Agents. Oxford: Oxford University Press, 2011. 

PETTIT, Philip. A Republican Law of Peoples.European 
Journal of Political Theory, v. 9, p. 70-94, 2010. 

PETTIT, Philip. Rawls’s Politcal Ontology. Politics, 
Philosophy & Economy, v. 6, n. 4(2), p. 1470-1594, 
2005. 

PHILIP, Pettit. Rawls’s Peoples. In: MARTIN, Rex; 
REIDY, David A. (Orgs.). Rawls’s Law of Peoples. 
3. ed. Malden, MA: Blackwell, 2006, p. 38-55. 

POGGE, Thomas. An Egalitarian Law of 
Peopls.Philosophy & Public Affairs, v. 23, n. 3, 
p. 195-224, 1994. 



Agemir Bavaresco; Francisco Jozivan Guedes de Lima (Orgs.) 451 
 

 

 

POGGE, Thomas. Are We Violating the Human Rights of 
the World’s Poor? Yale Human Rights & 
Development L.J, v. 14, n. 2, p. 1-33, 2011. 

POGGE, Thomas. Cosmopolitanism and Sovereignity.In: 
BROWN, Garret Wallace; HELD, David (Orgs.). 
The Comsopolitanism Reader. [s.l.]: Polity Press, 
2010, p. 114-133. 

POGGE, Thomas. Do Rawls’s Two Theories of Justice Fit 
Together? In: MARTIN, Rex; REIDY, David A. 
(Orgs.). Rawls’s Law of Peoples. 3. ed. Malden, MA: 
Blcakwell, 2006, p. 206-226. 

POGGE, Thomas. John Rawls: his life and theory of 
justice. New York: Oxford University Press, 2007. 

POGGE, Thomas. Realizing Rawls. Cornell University 
Press: [s.n.], 1989. 

POGGE, Thomas. The Incoherence Between Rawls’s 
Theories of Justice.Fordham Law Review, v. 1739-
1759, 2004. 

RAWLS. Theory of Justice. Original E. Cambridge, MA: 
Belknap Press of Harvard University, 1971. 

RAWLS, John. A brief inquiry to the meaning of sin and 
faith: with “on my religion”. [s.l.]: Harvard 
University Press, 2009. 

RAWLS, John. O Direito dos Povos. 3. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2004. 

RAWLS, John. Political Liberalism. Expanded E. 
Cambridge, MA: Columbia University Press, 2005. 



452 Direito & Justiça: Festschrift em homenagem a Thadeu Weber 
 

 

 

RAWLS, John. The Law of Peoples. Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 1999. 

REIDY, David A. Political Authority and Human Rights. In: 
MARTIN, Rex; REIDY, David A. (Orgs.). Rawls’s 
Law of Peoples. 3. ed. Malden, MA: Blackwell, 2006, 
p. 168-188. 

WENAR, Leif. Why Rawls is Not a Comsopolitan 
Egalitarian. In: MARTIN, Rex; REIDY, David A. 
(Orgs.). Rawls’s Law of Peoples. 3. ed. Malden, MA: 
Blackwell, 2006, p. 95-113. 

WILLIAMS, Huw Lloyd. On Rawls, Development and 
Global Justice: The Freedoms of Peoples. 
Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan, 2011. 

 



 

Luciano Marques de Jesus 
 
O melhor modo de adentrar o edifício cartesiano é 

pela porta da frente. É mister, para compreender Descartes, 
começar por conhecer o vestíbulo de sua construção, o 
método. O método constitui o anteâmbulo, o pródromo, o 
ponto de partida necessário da filosofia de Descartes. 
Convém começar, como não esqueceram comentadores e 
historiadores da filosofia, pela questão do método2. Laporte 
pergunta o que é a razão para Descartes. A resposta a essa 
questão supõe toda a teoria cartesiana do conhecimento. “E 
a teoria do conhecimento tem por preâmbulo a teoria do 
método.”3 

O vocábulo método possui derivação grega 
méthodos: “caminho seguido para alcançar um objetivo” ou 
“modo de proceder para atingir algo”. O objetivo colimado 
pela razão é conhecer a verdade; para isso, necessita de 
disciplina e de um instrumental adequado, de um 
procedimento, de um método. Na história do pensamento, 
vários filósofos preocuparam-se com essa questão. Lugar 
preeminente ocupa o problema do método no pensamento 

                                                 

1 Publicado em Revista Opinião Filosófica, Porto Alegre, v. 06; nº. 01, 2015, 
p. 147-161. 

2 “Il convient donc – ainsi que n’ont jamais manqué de le faire les 
commentateurs et historiens – de commencer par l’examen de la 
méthode” (LAPORTE, Jean.  Le rationalisme de Descartes, p. 1). 

3 “Et la théorie de la connaissance a pour préambule la théorie de la 
méthode” (idem). 
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de Descartes e este na formulação do problema do método 
na história do pensamento científico e filosófico. 

 
1. POSIÇÃO DO MÉTODO: NO TEMPO, NA 
FILOSOFIA, NO ITINERÁRIO INTELECTUAL 
DE DESCARTES 

 
Descartes, não sem razão, é considerado o pai da 

filosofia moderna4. Um dos motivos5, sem dúvida, é a 
proeminência do método em seu pensamento. No tempo do 
Filósofo, há uma grande preocupação com a questão do 
método, iniciada em meados do século XVI, diferente da 
anarquia reinante no primeiro período do Renascimento6. 
Guillermo Fraile chama a atenção para o fato de outros 
autores, antes de Descartes, já terem colocado o problema 
da necessidade do método7: Cornélio Agripa, Luís Vives, 

                                                 

4A seguinte passagem de Michele F. SCIACCA ilustra bem essa tese: 
“Cartesio è tradizionalmente considerato l’iniziatore del pensiero 
moderno; infatti, il dubbio metodico, il cogito assunto come principio del 
filosofare, l’interesse per la scienza e particolarmente per la matematica, 
hanno costituito non solo uno strumento di netto rifiuto del pensiero 
scolastico ma anche e soprattutto le impalcature fondamentali di uma 
riforma pressoché rivoluzionaria della filosofia” (Con Dio e Contra Dio, v. 
I, p. 395). 

5 O outro é a questão da subjetividade (cogito) como ponto de partida de 
toda a filosofia, primeira verdade na cadeia de verdades positivas do 
“sistema” cartesiano.  

6 Alexandre KOYRÉ, afirma a importância desse período, não obstante 
a “anarquia reinante”: “O século XVI foi de uma importância capital para 
a humanidade, uma época de um enriquecimento prodigioso do 
pensamento e de uma transformação profunda da atitude espiritual do 
homem; uma época possuída por uma verdadeira paixão da descoberta 
(...). Alargamento sem igual da imagem histórica, geográfica, científica do 
homem e do mundo. Fervilhamento confuso e fecundo de idéias novas 
e idéias renovadas” (Considerações sobre Descartes, p. 18-19). 

7 “Antes que Descartes habían sentido esta necesidad  Cornelio Agripa, 
Luis Vives, Melchor Cano, Jacobo Aconcio (+1567), Leonardo da Vinci, 
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Melchior Cano, Jacó Acôncio, Leonardo da Vinci, Galileu, 
Francisco Bacon, Campanella, Ramus e os ramistas (estes 
propunham o método dedutivo e falavam de uma “lógica da 
invenção”). Sertillanges, no entanto, aponta, por exemplo, 
em Leonardo da Vinci, intuições geniais8, apoiadas em 
ensaios práticos, mas algo muito distinto de um método; 
sequer os esforços de Galileu9 foram decisivos no sentido de 
erigir efetivamente um método. Aliás, a preocupação com o 
método pode deslocar-se à Antiguidade, com o Órganon de 
Aristóteles e a Lógica dos estoicos, que visavam à reta direção 
da atividade intelectual na investigação científica. O passo 
definitivo, entretanto, foi dado por Descartes: “Contudo, 
quanto ao método, o primeiro foi Descartes.”10  

                                                 

Galileo, Francisco Bacon, Campanella, así como Ramus y los ramistas, 
que hablaban de una ‘lógica de la invención’ y propugnaban el método 
deductivo en la ciencia” (FRAILE, Guillermo. Historia de la filosofía, v. III, 
p. 494). 

8 “No me lea quien no tenga espíritu matemático, porque yo siempre soy 
matemático en mis principios (...). Ninguna investigación humana 
merece el nombre de verdadera ciencia si no se somete a la 
demonstración matemática” (SERTILLANGES, A.-D. El cristianismo y 
las filosofías, v. I, p. 476). 

9 A seguinte passagem põe à mostra o desejo e o esforço de Galileu, e 
mais, a importância que confere ao método: “Nada se saca pues con esto, 
siendo como es todo cuestión de método. Pues es manifesto (...) que el 
que corre por el camino se adelanta, aunque sea cojo, al que corre fuera 
de él, por hábil corredor que sea. Más aún: que cuanto más hábil y veloz 
sea, tanto más peligro habrá que se aleje de la meta (...). Para trazar una 
línea recta o un círculo a mano, el pulso no debe temblar y la mano 
haberse acostumbrado a ello mediante un largo ejercicio; pero si nos 
valemos de la regla o, respectivamente, del compás, poco o nada de eso 
se requiere. Pues lo mismo se aplica a los descubrimientos científicos, 
según los concebimos nosotros” (apud HAMELIN, Octave. El sistema de 
Descartes, p. 40-41). 

10 “Ahora bien, en punto a método el primero fue Descartes.” 
(SERTILLANGES, op. cit., p. 476). 
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Fraile assevera que, em Descartes, o método se 
converte em verdadeira obsessão11 e que todo o bom 
resultado depende do método. Matizando a afirmação de 
Fraile, parece mais acertado dizer que o método constitui-se, 
para Descartes, no ponto de partida imprescindível para se 
chegar à verdade e, também, na base de toda sua filosofia. 
Para John Cottingham, embora a abordagem de Descartes 
não seja totalmente original, não há sombra de dúvida de que 
“dedicou bastante atenção sistemática e cuidadosa ao 
problema de especificar o método correto para a filosofia”.12 

Em todo caso, cumpre assinalar que, mesmo a 
questão do método (como também outros elementos 
cartesianos, como a dúvida e o cogito) não sendo de todo 
original em Descartes, é de sua filosofia que parte o 
pensamento moderno. Ela é o ponto de referência de todo 
o pensamento posterior13. Para Hans Küng, ninguém 
encarna melhor o ideal moderno de uma certeza 
matemático-filosófica apodíctica (fruto do método) do que 

                                                 

11 FRAILE, op. cit., p. 494. 

12 COTTINGHAM afirma que a abordagem de Descartes, elaborada a 
partir de um suposto “novo começo”, não é assim tão original. Há alguns 
elementos de seu pensamento já antecipados de forma bastante 
(detalhadamente) semelhante no filósofo e médico português Francisco 
Sanches (1550-1623), que, em sua investigação gnoseológica, começa 
“recolhendo-se em si mesmo” e “pondo tudo em dúvida” e 
considerando que este é o “verdadeiro modo de conhecer”; além disso, 
questiona toda a autoridade, especialmente a de Aristóteles, e propõe 
como lema “sigo apenas a natureza” (Dicionário Descartes, verbete 
método, p. 119). 

13 “La Filosofia di Cartesio si pone come un punto di partenza; è da lui, 
non da Telesio o Bruno o Campanella, che si fa partire l’ avventura del 
pensiero moderno” (FABRO, op. cit., p. 111). Na mesma direção aponta 
Wolfhart Pannenberg: “La trascendencia de Descartes se debe a que su 
nueva fundamentación de la filosofía se convertió en el punto de partida 
de una evolución filosófica dotada de continuidad” (PANNENBERG, 
Wolfhart. Una historia de la filosofía desde la idea de Dios, p. 166). 
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Descartes, cujo nome torna-se “sinônimo de clarté, de 
claridade exata (geométrica) de pensamento”.14 

Em relação às ciências, Descartes rompeu com os 
grilhões da física antiga e propôs novos métodos, seguros, 
com o poderoso instrumental matemático. Com Sertillanges, 
pode-se dizer que a iniciativa de Descartes, de estabelecer 
um método, “era um convite à humanidade para tomar 
posse do mundo e para submetê-lo com uma pujança até 
então desconhecida”.15 

O método possui um caráter propedêutico, é como 
o preâmbulo da filosofia de Descartes. Hamelin afirma que 
Descartes se ocupa do método desde sua juventude16, 
quando utilizava, em grandes linhas, o mesmo procedimento 
dos geômetras (axiomas, definições e demonstrações). O 
próprio Descartes testemunha esse interesse pelo método 
em sua juventude nas Cogitationes Privatae:  

 

Quando jovem, ao considerar alguma engenhosa 
descoberta científica, perguntava-me se eu não seria 
capaz de realizá-la por mim mesmo, sem ajuda do 
autor lido. É assim que, tratando de realizar 
descobertas por minha conta, cheguei a convencer-

                                                 

14 “(...) Cartesius, cuyo nombre se ha hecho sinónimo de ‘clarté’, de 
claridad exacta (geométrica) de pensamiento” (KÜNG, Hans. ¿Existe 
Dios? p. 25). 

15 “En resumidas cuentas esta iniciativa de Descartes era una invitación 
a la humanidad a tomar posesión del mundo y a sometérselo con una 
pujanza hasta entonces desconocida” (SERTILLANGES, op. cit., p. 477). 

16 Hamelin cita uma passagem de Baillet, biógrafo de Descartes, com 
respeito a isso: “Cuando se trataba de proponer algún argumento en la 
disputa, él hacia primero varias preguntas con respecto a las definiciones 
de los nombres (...). Después quería saber qué se entendía por ciertos 
principios admitidos en la Escuela. Luego recababa de los oyentes la 
aceptación de algunas verdades conocidas y formaba con ellas un solo 
argumento del cual era muy difícil desembarazarse” (HAMELIN, op. cit., 
p. 43). Notam-se nessa passagem alguns traços do método cartesiano. 
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me pouco a pouco de que em meu pensamento eu 
obedecia a determinadas regras.17 

 
Porém, para a compreensão da gênese da questão 

do método em Descartes, é mister considerar as Regras para 
a Direção do Espírito e o Discurso do Método18 e as obras que 
antecederam às Regras, como Preâmbulos, Observações e 
Olímpicas. 

Não obstante a afirmação precedente de que o 
método já estava presente na juventude de Descartes, a ideia 
de uma ciência universal é anterior a qualquer formulação 
concreta do método. Em 1619, em Ulm, na famosa noite de 
10 de novembro, Descartes, em meio a visões19, declara ter 
descoberto os fundamentos de uma ciência admirável. 
Contudo, não podemos datar dessa época qualquer 
descoberta precisa ou considerar que Descartes possuísse 
alguma técnica matemática original. Ou, admitindo-se, com 
Hamelin, que o que Descartes inventou nessa famosa noite 

                                                 

17 As citações do Discurso do Método (DM) aparecerão em vernáculo no 
corpo do texto, consoante a edição brasileira da coleção Os Pensadores, da 
Nova Cultural; as Regras para a Direção do Espírito (R), segundo a edição 
portuguesa de Edições 70. Em notas de rodapé, serão apresentados os 
textos em francês ou latim, respectivamente, segundo as edições de 
André Bridoux, Oeuvres et Lettres (OL), e de Charles Adam e Paul Tannery, 
Oeuvres de Descartes (AT). Optou-se pelo texto de OL, por ser a AT – 
edição clássica das obras de Descartes – escrita em francês arcaico. Os 
textos latinos, que não estão em OL, estes, sim, são transcritos de AT.  

“Iuvenis, oblatis ingeniosis inventis, quaerebam, ipse per me possemne 
invenire, etiam non lecto auctore: unde paulatim animadverti me certis 
regulis uti” (AT X, p. 214). 

18 ALQUIÉ, Ferdinand. A filosofia de Descartes, p. 19.  

19 Ver, a respeito dos sonhos “proféticos” de Descartes, o apêndice da 
seguinte obra: COTTINGHAM, J. A filosofia de Descartes, p. 213s. 
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seja quiçá sua geometria, contudo, “o método não era geral, 
vale dizer, não era um método”.20  

Os escritos de 1618 a 1621 (justamente Preâmbulos, 
Observações e Olímpicas) buscam fundamentar a tal ciência 
admirável, sem indicar, todavia, o método21. Nesse período, 
Descartes concilia (ou mistura) inspirações contrárias, de 
ordem técnica, de um lado, e de ordem naturalista e mágica, 
de outro22. Nos anos seguintes, prevalece a tendência 
matemática; a qualidade oculta das coisas, antes considerada, 
desaparece; permanece, no entanto, uma certa tendência 
vitalista e naturalista. Por volta de 1625 a 1627, procura, em 
Paris, a companhia dos sábios, e seus escritos abandonam 
por inteiro o entusiasmo mágico e cedem lugar à confiança 
na ciência pura. É somente com as Regras para a Direção do 
Espírito, escritas em torno de 1628, que faz uma exposição 
geral do método.  

As Regras supõem uma ordem única nas ciências e 
no método, análoga à matemática. Essa unidade repousa, 
não na unidade da natureza (monismo ontológico), como 
concebia Galileu, mas tem como condição suficiente a 
unidade do espírito conhecedor. Descartes reconhece que as 
mãos, que são hábeis para tocar a cítara, não o são para os 
serviços agrícolas e que aquele que se dedica a uma única arte 

                                                 

20 “(...) el método no era general, vale decir, no era un método” 
(HAMELIN, op. cit., p. 53-54).  

21 ALQUIÉ, A filosofia de Descartes, p. 19. 

22 Na obra Compendium Musicae (AT X, p. 79-150) utiliza, de um lado, 
concepções pouco (ou nada) científicas, como simpatia entre as coisas; 
de outro, manifesta inspiração matemática e sistemática, condenando e 
dispensando a memória e defendendo a importância do encadeamento 
das causas para a compreensão; pensa em resolver todos os problemas 
por meio de linhas (antecipando as Regras). Hamelin afirma que, para 
considerar e compreender a questão do método em Descartes, “es claro 
que el Compendium Musicae sólo por accidente podría sernos de alguna 
utilidad” (HAMELIN, op. cit., p. 48). 
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torna-se mais facilmente um ótimo artista. Tal raciocínio, 
afirma, não pode, no entanto, ser aplicado às ciências: “(...) 
todas as ciências nada mais são que a sabedoria humana, a 
qual permanece sempre una e idêntica, por muito diferentes 
que sejam os objetos a que se aplique, e não recebe deles 
mais distinções do que a luz do Sol da variedade das coisas 
que ilumina”23 (R, I, p. 12). 

Assim, as ciências estão ligadas entre si, sendo fácil 
aprendê-las todas ao mesmo tempo. É mister aumentar a 
força do intelecto (aumentar a luz natural da razão) para que 
ele possa escolher em todas as circunstâncias da vida. Quem 
assim procede colhe resultados bem mais alvissareiros do 
que aqueles que se dedicam a estudos particulares. Essa 
perspectiva cartesiana diverge muitíssimo da posição 
escolástica do início do século XVII, que possui uma visão 
de ciência concebida como um conjunto de disciplinas 
separadas e autônomas, quanto a método, conteúdo e rigor. 
Essa visão é exemplificada na crítica que Galileu recebe de 
filósofos escolásticos italianos, por utilizar a matemática nas 
ciências naturais:  

 
Todas as ciências e artes possuem os seus próprios 
princípios e as suas próprias causas através dos quais 
revelam as propriedades especiais do seu próprio 
objeto. Nessa medida, não nos é permitido utilizar 
os princípios de uma ciência para comprovar as 
propriedades de uma outra. Assim, quem quer que 
pense ser possível provar as propriedades naturais 
com argumentos matemáticos é simplesmente 
louco.24 

                                                 

23  “(...) toutes les sciences ne sont rien d’autre que la sagesse humaine, 
qui demeure toujours une et toujours la même, si différents qui soient les 
objets auxquels elle s’applique, et qui ne reçoit pas plus de changement 
de ces objets que la lumière du soleil de la variété des choses qu’elle 
éclaire” (OL, p. 37; AT X, p. 360). 

24 Citado por COTTINGHAM, A filosofia de Descartes, p. 42.  
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1.1 As Regras para a Direção do Espírito e o Discurso 
do Método   

 
Como já fora apontado acima, as Regras e o Discurso 

são as obras de Descartes mais importantes para se 
considerar a questão do método em seu pensamento25. 
Hamelin afirma que as Regras “constituem uma fonte tão 
segura como abundante para o estudo do método 
cartesiano”.26 O Discurso, no entanto, deve ser tomado como 
base e as Regras, como complemento. 

As Regras, publicadas postumamente em 1701 
(Descartes morreu em 1650), foram escritas à volta de 1628 
e permaneceram inacabadas. O plano original era composto 

                                                 

25 Leitura diferente faz Jean-Luc Marion, afirma que a maioria dos 
críticos leem as Regras na perspectiva do método e do Discurso 
(exatamente como se faz no presente estudo). Para Marion, as Regras 
devem ser interpretadas pressupondo um diálogo do jovem Descartes 
com Aristóteles. A partir desse diálogo, Descartes vai-se tornando 
cartesiano, vai construindo sua epistemologia. E uma epistemologia não se 
constrói refutando outra, mas sim recusando uma ontologia, no caso, 
aqui, a de Aristóteles. Descartes “conquista, com a sua epistemologia, 
nada mais nada menos do que uma ontologia. Ontologia cinzenta, 
porque a exaltação da epistemologia por ela permitida parece dispensá-
la de se pensar a si própria como tal. Ontologia cinzenta, mas 
determinante para a metafísica cartesiana e para todo o pensamento 
ocidental após Descartes” (cf. MARION, Jean-Luc. Sobre a ontologia 
cinzenta de Descartes, p. 259). Para a crítica da leitura de Marion: LOPARIC, 
Zeljko. Descartes heurístico, p. 159s. Loparic critica o que denomina “o 
cartesianismo cinzento de Marion”, dizendo que “não é possível 
interpretar a finalidade das Regras a partir de uma metafísica, pois elas 
constituem uma heurística, e uma heurística não se funda sobre uma 
metafísica” (p. 167s).  Na mesma linha de interpretação de Marion, das 
Regras, ver KOBAYASHI, Michio. A filosofia natural de Descartes, p. 21s. 
Para Kobayashi, a epistemologia de Descartes, nesse texto, se encontra 
ainda inserida no enquadramento tradicional aristotélico.  

26 “(...) las Regulae constituyen una fuente tan segura como abundante 
para el estudio del método cartesiano” (HAMELIN, op. cit., p. 58). 
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por três partes, com doze regras cada uma. A primeira parte 
trata das proposições simples, da intuição e dedução 
(operações intelectuais básicas para a elaboração do 
conhecimento verdadeiro); a segunda, de problemas de fácil 
compreensão (abstratos e quase sempre matemáticos); e a 
terceira, de problemas complexos, compostos e concretos, 
de difícil compreensão. O que se tem, todavia, é uma obra 
inacabada com apenas vinte e uma regras, que quanto mais 
avançam mais se tornam matemático-geométricas; sendo as 
três últimas enunciadas, mas não desenvolvidas. 

Enquanto as Regras apresentam um vasto material, 
um rico conteúdo, o Discurso, não obstante se apresentar, no 
que respeita ao método, um tanto denso e obscuro, com 
regras muito gerais e abstratas, oferece uma ordem 
nitidamente marcada e fácil de seguir. As duas obras 
consideradas em conjunto são a obra que deve ser estudada 
para a compreensão do problema do método em Descartes. 
Hamelin escreve que “a segunda obra (DM) é o texto do 
método cartesiano, a primeira (R), o comentário”.27 

 
1.2 A inspiração matemática e a necessidade do 
método 

 
No início do Discurso, Descartes escreve que o bom 

senso (a razão) é a coisa do mundo mais bem partilhada e, 
com ironia, prossegue afirmando que mesmo aqueles que 
dificilmente se contentam com alguma coisa, no concernente 
ao bom senso, já estão contentes com o que possuem. A 
capacidade de distinguir o verdadeiro do falso é igual em 
todos os homens, a diversidade de opiniões, no entanto, 
decorre da multiplicidade de caminhos e da consideração de 
coisas diferentes. Há necessidade de uma regulamentação e 

                                                 

27 “La segunda obra es el texto del método cartesiano, la primera, el 
comentario” (id., ibid., p. 59). 
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de um controle da razão, para que ela proceda retamente na 
busca da verdade. “O poder de julgar bem e distinguir o 
verdadeiro do falso deve ser regulado pelo método.”28 
Descartes afirma que “não é suficiente ter o espírito bom, o 
principal é aplicá-lo bem” (DM, I, p. 29) e continua dizendo 
ser preferível seguir lentamente o caminho reto a andar 
ligeiro e dele se afastar29. A verdade está acessível a qualquer 
pessoa e não envolta em mistério. Cottingham escreve que, 
para Descartes, a verdade é “facilmente acessível ao intelecto 
do ser humano normal. Se este pudesse ser orientado 
acertadamente”.30 A busca da verdade é, portanto, questão 
de método, não de genialidade. 

Na sequência do Discurso31, Descartes procede a um 
verdadeiro inventário de seus estudos realizados em La 
Flèche e Poitiers32. Iniciando pelas letras, nas quais foi 
nutrido desde a infância, delas exara uma avaliação negativa, 
pois esperava obter um conhecimento seguro e útil, 
expectativa fraudada ao final dos estudos, quando se 
encontra enleado em tantas dúvidas que o fruto de sua 
instrução não foi outro que a descoberta de sua ignorância. 

                                                 

28 RODIS-LEWIS, Geneviève. Descartes e o racionalismo, p. 15. 

29 “Car ce n’est pas assez d’avoir l’esprit bon, mais le principal est de 
l’appliquer bien. Les plus grandes âmes sont capables des plus grands 
vices aussi bien que des plus grandes vertus, et ceux qui ne marchent que 
fort lentement peuvent avancer beaucoup davantage, s’ils suivent 
toujours le droit chemin, que ne font ceux qui courent et qui s’en  
éloignent” (OL, p.126; AT VI, p. 2). 

30 COTTINGHAM, A filosofia de Descartes, p. 39. 

31 Um pouco antes, no Discurso, Descartes assevera que não pretende 
ensinar um método, mas apenas relatar a maneira como se esforçou para 
conduzir a sua razão.  

32 Descartes estudou no conceituado Colégio jesuíta de La Flèche, de 
1606 a 1614. Apesar do balanço sombrio que faz de seus estudos, nunca 
o depreciou, ao contrário, sempre o considerou uma excelente casa de 
ensino, uma das melhores da Europa. Em 1616, encerrou o ciclo de 
estudos em Direito (Poitiers). 
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Estima o latim e o grego, necessários para ler os antigos; 
reconhece a beleza e a força da eloquência, o encantamento 
da poesia, porém elas constituem mais dons do espírito que 
frutos do estudo e do esforço. Afirma que a teologia ensina 
a chegar ao céu (não a submetia à fraqueza de seus 
raciocínios, pois, para cultivá-la, é necessária “alguma 
extraordinária assistência do céu e ser mais do que homem”33 
– DM, I, p. 32) e que a filosofia gera admiração nos menos 
eruditos; que a jurisprudência e a medicina (e outras ciências) 
fazem alcançar honras e dinheiro. Sustenta que até as 
ciências supersticiosas e falsas devem ser examinadas, para 
se conhecer seu valor e não ser por elas enganado. 

Descartes faz uma crítica severa à filosofia, na qual 
nada há que não tenha sido objeto de discussão e disputa, 
conquanto tenha sido cultivada pelos homens mais elevados 
desde muitos séculos. A partir de tão grande variedade de 
opiniões sobre um mesmo assunto, sendo que uma só fosse 
verdadeira, reputa como falso aquilo que aparece como 
verossímil. Como as outras ciências apoiam-se nos 
fundamentos e princípios da filosofia, “julga que nada de 
sólido se podia construir sobre fundamentos tão pouco 
firmes”34 (DM, I, p. 32). Em relação aos filósofos estoicos, 
compara seus escritos a grandes palácios, edificados sobre 
lama e areia; designam como virtude a insensibilidade, o 
orgulho e o desespero. 

De todos os estudos realizados, agrada-lhe o das 
matemáticas, embora se admire que seu alcance fosse ainda 
restrito a aplicações técnicas (como agrimensura, cartografia 
e arquitetura): 

 

                                                 

33 “(...) il était besoin d’avoir quelque extraordinaire assistance du ciel, et 
d’être plus qu’homme” (OL, p. 130; AT VI, p. 8). 

34 “(...) je jugeais qu’on ne pouvait avoir rien bâti qui fut solide sur 
fondements si peu fermes” (OL, p. 131; AT VI, p. 8-9). 
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Comprazia-me sobretudo com as matemáticas, por 
causa da certeza e da evidência de suas razões; mas 
não notava ainda seu verdadeiro emprego, e, 
pensando que serviam apenas às artes mecânicas, 
espantava-me de que, sendo seus fundamentos tão 
firmes e tão sólidos, não se tivesse edificado sobre 
elas nada de mais elevado35 (DM, I, p. 32). 

 

O trecho acima deixa entrever seu projeto: alargar 
o alcance da matemática e estender sua certeza ao conjunto 
do saber. Na verdade, ele sempre considerou o estudo da 
matemática como o modelo para o uso correto da razão, que 
leva à descoberta da verdade. No Colóquio com Burman, lê-se: 

 

“(...) as matemáticas acostumam a mente a 
reconhecer a verdade, porque é nas matemáticas que 
se podem encontrar os exemplos do raciocínio 
correto que de forma alguma encontramos alhures. 
Desse modo, aquele que logrou acostumar a mente 
ao raciocínio matemático, tê-la-á bem preparada 
para a investigação das outras verdades, uma vez que 
o raciocínio é exatamente o mesmo em qualquer 
assunto.”36 

 

O pensamento de Descartes, desde muito cedo, 
está associado à matemática. É conhecida a inspiração que 

                                                 

35 “Je me plaisais surtout aux matémathiques, à cause de la certitude et 
de l’évidence de leurs raisons; mais je ne remarquais point encore leur 
vrai usage, et pensant qu’elles ne servaient qu’aux arts mécaniques, je 
m’étonnais de ce que, leurs fondements étant si fermes et si solides, on 
n’avait rien bâti dessus de plus relevé” (OL, p. 130; AT VI, p. 7). 

36 “Les mathématiques habituent à reconnaître la vérité, parce que dans 
les mathématiques se trouvent des raisonnements droits, qu’on ne saurait 
trouver nulle part ailleurs. En conséquence, celui qui aura une fois 
habitué son esprit aux raisonnements mathématiques le gardera apte à 
rechercher les autres vérités, parce que le raisonnement est partout 
identique” (Entretien avec Burman, OL, p. 1399; AT V, p. 177). 
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recebeu do matemático holandês Isaac Beeckman (a quem 
dedica seu Compendium Musicae). E o que particularmente 
agrada a Descartes, na matemática, é o fato de suas 
demonstrações serem totalmente seguras, não havendo 
espaço para a probabilidade; a matemática possibilita à 
mente distinguir os argumentos verdadeiros e certos, dos 
prováveis ou falsos. Diga-se, a propósito, que a certeza 
matemática está ligada à evidência e ao método (ordem), 
mais do que ao cálculo; “o que constitui a certeza das 
matemáticas consiste, aliás, muito menos nos processos do 
cálculo que usam do que na perfeita evidência das ideias que 
põem em ação e na ordem segundo a qual se encadeiam”.37 

Georges Pascal, analisando a inspiração matemática 
de Descartes, afirma, a partir da certeza autêntica que 
oferecem, que “as matemáticas provam, com efeito, a 
eficácia da razão humana; podem, pois, servir de modelos às 
outras ciências”.38 O que o espírito humano pode aprender 
de mais exato é a evidência matemática. Assim, “o método 
consistirá em captar a razão dessa certeza para que se possa 
estendê-la a outros campos do conhecimento”.39 Franklin 
Leopoldo e Silva sustenta que o método se inspira na 
matemática, para nela buscar a causa da certeza e ampliá-la a 
todo conhecimento: 

 

Na origem do método estará uma reflexão sobre o 
que permite que a matemática atinja o alto grau de 
evidência que a distingue, e isso levará o filósofo a 
considerar o que a matemática tem de fundamental 
nos seus procedimentos: a ordem e a medida. São essas 

                                                 

37 GILSON, Étienne. Introdução e notas. In: DESCARTES, René. 
Discurso do método, p. 15. 

38 PASCAL, Georges. Descartes, p. 28. 

39 SILVA, Franklin Leopoldo. Descartes: a metafísica da modernidade, p. 
30. 
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as características básicas do pensamento 
matemático, mas não são específicas dele.40 

 

A razão é tão bem-sucedida na matemática 
justamente por fazer uso dos dois requisitos fundamentais, 
ordem e medida, que, na verdade, pertencem a todo 
pensamento. A leitura que Urbano Zilles faz da inspiração 
matemática do Filósofo vai mais longe, sustentando que 
“Descartes reduziu todos os problemas a problemas de tipo 
matemático. Procedeu de maneira muito diferente da de S. 
Boaventura que, na Idade Média, reduzira todos os 
problemas a problemas de tipo teológico”.41 Küng aponta 
para o alcance do método (matemático) de Descartes, cujo 
“espírito” deve impregnar todas as demais ciências. 
Verdadeiro é o que se conhece, como em matemática, clara 
e distintamente. De tal forma que claro e distinto “vem a ser 
em Descartes uma espécie de ordem que ultrapassa 
amplamente as fronteiras da França: para a filosofia, para a 
ciência, para a vida espiritual em geral”.42 

Há, de um lado, a necessidade do método e, de 
outro, uma ciência capaz de oferecer uma certeza apodítica.  
O desejo e a tarefa de Descartes consistirão, propriamente, 
em levar a cabo essa síntese. No final da primeira parte do 
Discurso, afirma: “E eu sempre tive um imenso desejo de 
aprender a distinguir o verdadeiro do falso, para ver claro nas 
minhas ações e caminhar com segurança nesta vida”. A partir 
disso, “um dia, tomei a resolução de estudar também a mim 
próprio e de empregar todas as forças do meu espírito na 

                                                 

40 Idem. 

41ZILLES, Urbano. Filosofia da religião, p. 26. 

42  “(...) viene a ser con Descartes una especie de consigna que traspasa 
ampliamente las fronteras de Francia: para la filosofía, para la ciencia, 
para la vida espiritual en general” (KÜNG, op. cit., p. 30). 
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escolha dos caminhos que devia seguir”43(DM, I, p. 33). A 
quarta das Regras afirma expressamente: “O método é 
necessário para a procura da verdade”44 (R, X, p. 60).  

 
2. A LÓGICA, A ANÁLISE E A ÁLGEBRA 

 
Do balanço que Descartes realiza de seus estudos, 

três artes ou ciências pareciam ter possibilidade de contribuir 
com algo para o seu desígnio de elaborar um método (cf. 
DM, II, p. 37): a Lógica (entre as partes da filosofia), a 
Análise dos geômetras e a Álgebra (entre as matemáticas). 
Mas, ao examiná-las, confronta-se com uma série de 
defeitos. Quanto à Lógica, com seus silogismos, parece 
servir só para provar aos outros aquilo que já sabem, ou, 
como a arte de Lúlio, permitir falar sem julgamento ou até 
discorrer sobre o que se ignora. O que há de positivo na 
Lógica está de tal maneira amalgamado com tantos preceitos 
errôneos ou supérfluos que é quase impossível separá-los, 
tanto “quanto tirar uma Diana ou uma Minerva de um bloco 
de mármore que nem sequer está esboçado”45 (DM, II, p. 
37).  

Na décima das Regras, quando trata dos meios pelos 
dos quais nos tornamos aptos para deduzir umas verdades 
de outras, afirma que muitas pessoas estranharão a omissão 
dos preceitos dos dialéticos e sustenta que a verdade muitas 
vezes escapa desses preceitos, enquanto os que os utilizam 

                                                 

43 “Et j’avais toujours un extrême désir d’apprendre à distinguer le vrai 
d’avec le faux, pour voir clair en mes actions, et marcher avec assurance 
en cette vie (...) je pris un jour la résolution d’étudier aussi en moi-même, 
et d’employer toutes les forces de mon esprit à choisir les chemins que 
je devais suivre” (OL, p. 131-132; AT VI, p. 10). 

44 “La méthode est nécessaire pour la recherche de la vérité” (OL, p. 46; 
AT X, p. 371). 

45 “(...) que de tirer une Diane ou une Minerve hors d’un bloc de marbre 
qui n’est point encore ébauché” (OL, p. 137; AT VI, p. 17). 
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permanecem amiúde neles enredados; os sofismas enganam 
mais os sofistas do que aqueles que se utilizam da razão. E 
conclui o comentário à Regra X, com a seguinte passagem, 
que demonstra a inutilidade da arte silogística para o 
conhecimento da verdade: “Importa observar que os 
dialéticos não podem construir com a sua arte nenhum 
silogismo cuja conclusão seja verdadeira, a menos que 
tenham antes já a sua matéria, isto é, a não ser que já antes 
tenham conhecido a mesma verdade que nele se deduz”46 (R, 

X, p. 60). 

A partir disso, infere-se que tal Lógica não permite 
conhecer nada de novo; que é “totalmente inútil para os que 
desejam descobrir a verdade das coisas”47 (R, X, p. 60), sua 
falha fundamental é não possuir uma função heurística, ou 
seja, não permitir inventar. Descartes vai buscar sanear esses 
defeitos da Lógica, com a utilização da Análise e da Álgebra, 
haja vista que essas fazem pensar e servem para inventar (não 
obstante também apresentarem problemas). Com respeito à 
Análise (dos antigos) e à Álgebra (dos modernos), afirma 
referirem-se a matérias muito abstratas e serem de pouca 
aplicabilidade. A Análise dos geômetras gregos castigava a 
imaginação, uma vez que, sem lançar mão dos símbolos 
algébricos, era realizada diretamente sobre as figuras, pois 
supunha a solução do problema dado, procurando em que 
condição anterior essa solução era possível, sucessivamente, 
até chegar a uma verdade já demonstrada ou a um primeiro 
princípio; era, destarte, um método de invenção. Em relação 
à Álgebra (aqui Descartes faz referência à Álgebra do Pe. 

                                                 

46 “(...) il faut remarquer que les dialecticiens ne peuvent former aucun 
syllogisme en règle qui aboutisse à une conclusion vraie, s’ils n’en ont pas 
eu d’abord la matière, c’est-à-dire s’ils n’ont pas auparavant connu la 
vérité même qu’ils déduisent dans leur syllogisme” (OL, p. 72; AT X, p. 
406). 

47 “(...) est tout à fait inutile pour ceux en veulent chercher la vérité” (OL, 
p. 72; AT X, p. 406). 
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Clavius, jesuíta, a qual provavelmente tenha estudado em La 
Flèche), queixa-se das regras e cifras complicadas, pois utiliza 
caracteres cóssicos, tornando-se uma arte confusa e obscura, 
que, ao invés de cultivar, embaraça o espírito. Um defeito 
comum às duas ciências é a falta de generalidade. Com 
veemência as critica, na Regra IV: 

 
Não daria muita importância a estas regras, se só 
servissem para resolver os vãos problemas com que 
costumam entreter-se os calculadores e geômetras 
nos seus passatempos. (...) E ainda que esteja 
decidido a falar aqui muito de figuras e de números, 
porque não se podem pedir a nenhuma das outras 
disciplinas exemplos tão evidentes e tão certos, 
quem, no entanto, prestar atenção à minha idéia, 
aperceber-se-á facilmente de que não penso nas 
matemáticas comuns e que exponho uma outra 
disciplina de que elas são mais roupagens do que 
partes. Esta disciplina deve, efetivamente, conter os 
primeiros rudimentos da razão humana e estender-
se para fazer brotar verdades a respeito de qualquer 
assunto; e, para falar livremente, é preferível a todo 
o outro conhecimento transmitido humanamente, 
visto que é a fonte de todos os outros48 (R, IV, p. 25-
26). 

                                                 

48 “(...) je ne ferais pas, en effet, grand cas de ces règles, si elles n’étaient 
destinées qu’à résoudre de vains problèmes, auxquels les calculateurs et 
les géomètres ont coutume de s’amuser dans leurs loisirs (...). Quoique je 
doive souvent parler ici de figures et de nombres, parce qu’on ne peut 
demander à aucune science des exemples aussi évidents et certains, 
quiconque considérera attentivement ma pensée s’apercevra facilement 
que je ne songe nullement ici aux mathématiques ordinaires, mais que 
j’expose une autre science, dont elles sont l’enveloppe plus que les 
parties. Cette science doit en effet contenir les premiers rudiments de la 
raison humaine et n’avoir qu’à se développer pour faire sortir des vérités 
de quelque sujet que ce soit; et, pour parler librement, je suis convaincu 
qu’elle est préférable à toute autre connaissance que nous aient enseignée 
les hommes” (OL, p. 48; AT X, p. 373-374). 
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Por causa desses problemas, Descartes busca um 

método que, compreendendo as vantagens da Lógica, 
Análise e Álgebra, esteja, todavia, isento de seus defeitos. 
Hamelin49 apresenta o saneamento dessas dificuldades: o 
método que abarcava só a geometria e a aritmética é 
estendido a todas as relações de quantidade e a todas as 
relações possíveis; simplifica a Análise, separando-a da 
consideração das figuras, empregando a Álgebra para 
expressar relações geométricas e de quantidades; por fim, 
simplifica e facilita o manejo dos símbolos algébricos, 
utilizando letras do alfabeto normal, para representar 
grandezas conhecidas (a, b, etc.) ou incógnitas (x, y, z) e 
algarismos normais escritos com expoentes (a2, b2, etc.), para 
representar as potências dos números, substituindo os 
caracteres cóssicos. 

Na obra do Filósofo, conforme o aspecto que se 
acentue, pode-se encontrar um cartesianismo metodológico, 
científico ou metafísico; em todo caso, sempre o ponto de 
partida será o método, seja para se afirmar a evidência, com 
as ideias claras e distintas, como para abraçar o mecanicismo 
como perspectiva científica, quanto para se ter o cogito 
como primeira certeza.  

Não obstante vários pensadores colocarem a 
questão do método ao longo da história do pensamento 
científico e filosófico, nenhum teve a importância, a 
representatividade e a referencialidade de Descartes. 
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Manfredo Araújo de Oliveira 
 
Introdução: 
O quadro teórico da Filosofia transcendental 
 

Kant vai articular toda esta problemática em 
discussão desde o início da modernidade no quadro teórico 
de uma filosofia transcendental1. Logo no prefácio à Crítica 
da Razão Pura (KrV B XVI), ele distingue sua posição do 
que considera a postura da tradição na medida em que para 
ele esta defendia a tese de que todo nosso conhecimento se 
guia de acordo com o objeto, uma posição que conduz 
segundo ele a posições insustentáveis. A partir daqui ele 
anuncia sua própria proposta: os objetos é que se guiam de 
acordo com nosso conhecimento, ou seja, aqui tudo o que é 
formalmente necessário para o conceituar de algo vem da 
própria esfera do conceituar (da esfera dos conceitos, KrV B 
741,742/ A 713,714 e ss) e não da coisa. A ciência só pode 
ser universal e necessária se ela tiver um fundamento a priori, 
pois na experiência mesma nada existe de necessário. Deste 
modo, um tal fundamento a priori só é possível se vier da 
subjetividade. Uma vez que ele é subjetivo, não é possível 
captar a verdadeira realidade, a realidade numenal, que 
subjaz à realidade fenomenal, que é descrita pela ciência. Por 
esta razão as categorias de nosso entendimento não podem 

                                                 

 Publicado originalmente na Revista Síntese, v.37, n. 115 (2010), p. 351-
370. 

1 Cf. HÖSLE V., Grösse und Grenzen von Kants praktischer Philosophie, in: 
Praktische Philosohie in der modernen Welt, München: Beck, 1992, p.20-21. 
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ser aplicadas a esta realidade numenal. Assim se pressupõe 
aqui uma ontologia com dois níveis de ser: o fenomênico e 
o numênico sendo que o numênico não é captável por nós, 
ele está para além ou fora de nossa rede conceitual.  

A mudança de orientação ocorrida no pensamento 
de Kant é o que E.  Tugendhat2 chamou de “revolução 
reflexiva” do pensamento: tarefa da filosofia3 é legitimar 
nosso conhecimento empírico e as normas de nossa ação 
através do retorno às estruturas do aparato cognitivo de 
nossa subjetividade (sensibilidade e entendimento 
(conhecimento) e razão4 (ação)), o que significa dizer que o 
conhecimento filosófico é um conhecimento inteiramente 
liberado de tudo o que é empírico5 e é uma atividade teórica 
que se distingue fundamentalmente de outras atividades 
teóricas como a atividade teórica das ciências empíricas e da 
matemática. Isto implica que seu método não pode ser 
idêntico ao destas atividades teóricas.  

Esta análise levou Kant à afirmação de que somente 
através das categorias de nosso entendimento é constituído 
validamente como objeto universal o que nos é 

                                                 

2 Cf. TUGENDHAT E, Vorlesungen zur Einführung in die sprachanalytische 
Philosophie, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1976, p. 13-23. 

3 Cf. ALLISON H. E., Idealism and Freedom: essays on Kant´s theoretical and 
pratical philosophy, Cambridge: University Press, 1996. 

4 Cf. HECK  J.N., Da Razão prática ao Kant Tardio, Porto Alegre: Edipucrs, 
2007, p.150: “Submetidos tão-somente às leis da mera razão, aos 
humanos não cabe mais o amparo moral do absolutismo teológico ou do 
teleologismo jusnaturalista”.... 

5 Cf. ALMEIDA G. A. de, O conceito kantiano de Filosofia e a Fundamentação 
da Metafísica dos Costumes, in: PERES D. T. e outros (orgs.), Tensões e 
Passagens. Filosofia Crítica e Modernidade. Uma homenagem a Ricardo Terra, São 
Paulo: Singular/ Esfera Pública, 2008, p. 49: “.... Kant deixa claro que os 
conceitos tematizados na Filosofia não são produzidos pelo filósofo ele 
próprio, mas são conceitos produzidos pela razão humana comum e 
sobre os quais o filósofo reflete, a fim de saber o que podemos conhecer 
a partir deles acerca dos objetos da razão em geral”. 
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sensivelmente dado através de nossos juízos6 . Isto lhe 
permite dizer que o entendimento prescreve leis à natureza 
(KrV B 134), ou seja, as leis existem não nos fenômenos, 
mas somente em relação ao sujeito em que inerem os 
fenômenos, cujo ponto supremo é o entendimento (KrV B 
164). A filosofia continua saber metafísico, apriórico, só que 
agora a transcendência não é ao princípio absoluto de todo 
ser, mas para a subjetividade humana enquanto conjunto das 
condições de possibilidade da objetificação, da 
representação dos dados de nossa sensibilidade. A 
experiência não pode ocorrer sem uma mediação de nossas 
categorias de pensamento.  

Na filosofia prática7, Kant se situa em posição 
contraposta a mentalidade hoje vigente. Uma objeção que 
põe em questão a racionalidade da dimensão normativa tanto 
ética como jurídica foi articulada no século passado pelo 
positivismo lógico e depois retomada pelas diferentes 
formas de decisionismo8 tem como tese básica que as 
questões relativas à razão prática não são suscetíveis de 
verdade, ou seja, às sentenças normativas, éticas ou jurídicas, 
não cabe a alternativa verdadeiro/ falso. Normas se 
legitimam por decisões que podem ser vinculadas numa série 
de tal forma que tudo desemboca numa decisão última sem 
que ela mesma possa ter legitimidade por algo além da 

                                                 

6 Cf. BARBOSA FILHO B., Sobre uma crítica da razão jurídica, in: PERES 
D. T. e outros (orgs.), Tensões e Passagens, op. Cit., p. 13: “Para começar, 
Kant restaura a natureza proposicional ou judicativa (isto é, não-
representacional) do saber e o do pensamento. Se há conhecimento, há 
juízo e há juízo apenas se há intuição e conceito”. 

7 Cf. ROHDEN V., Razão prática e direito, in: ROHDEN V. (org.), 
Racionalidade e ação, Porto Alegre: Goethe Institut, 1997. 

8 A respeito do exemplo de C. Schmitt cf. ARRUDA J. M., Carl Schmitt: 
política, Estado e direito, in: OLIVEIRA M./ AGUIAR O. A./ Andrade e 
Silva SAHD L. F. N (org.), Filosofia Política contemporânea, Petrópolis: 
Vozes, 2003, p. 56-86. 
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própria decisão. O máximo que se pode fazer aqui é provar9 
a consistência lógica do sistema de referências 
condicionantes das decisões e a capacidade de realização 
empírica dos fins estabelecidos de acordo com os critérios 
de valor que foram assumidos pelas decisões tomadas. 
Certamente é possível formular sentenças descritivas sobre 
normas assim, por exemplo, quando falo sobre os direitos 
humanos presentes na constituição brasileira: trata-se aqui 
simplesmente de sentenças não-normativas sobre normas e 
valores enquanto uma investigação empírica sobre sistemas 
dados de normas o que exige a distinção clara entre 
sentenças sobre normas, por exemplo, sobre sua vigência 
empírica em determinados contextos sociais, e sentenças que 
levantam a pretensão de ser normativamente válidas. Nesta 
posição não há propriamente validade normativa: normas 
podem ser descritas e explicadas, mas não podem ser 
legitimadas. No que diz respeito aos direitos humanos, deve-
se falar aqui de uma primazia completa do legal, ou seja, do 
estabelecido por lei, sobre o justo.   

Em contraposição radical à postura kantiana se põe 
também o relativismo contemporâneo que assume a forma 
de contextualismo e particularismo. Podemos com Kersting 
afirmar a que a tese central de uma postura relativista 
consiste em considerar os sistemas morais como dotados de 
uma validade apenas relativa “não podendo, por 
conseguinte, reivindicar uma validade universal, validade 
supratemporal e invariável, de cultura para cultura10”. A 
partir daqui, toda tentativa de fundamentar uma postura 
normativa universalista, como é o caso filosofia prática de 
Kant, se baseia numa “ilusão arquimédica” já que é 

                                                 

9 Cf. a respeito: FERRAZ Jr. T. S., A legitimidade pragmática dos sistemas 
normativos, in: MERLE J-Chr./ MOREIRA L. (org.), Direito e Legitimidade, 
São Paulo: Landy, 2003, p. 289 e ss. 

10 Cf. KERSTING W. , Em defesa de um universalismo sóbrio, in: Universalismo 
e Direitos Humanos, Porto Alegre: Edipucrs, 2003,., p. 82.  
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impossível ao ser humano se subtrair aos preconceitos de 
seu próprio contexto cultural11, portanto, as normas éticas e 
jurídicas não possuem fundamento objetivo e só podem 
existir como mero ordenamento social a partir de consensos 
estritamente convencionais, portanto, arbitrários, mera regra 
de jogo.  

Um bom exemplo deste tipo de contextualismo 
radical é Rorty. O pensamento clássico pretendeu, segundo 
Rorty, graças ao conceito, captar a forma e o movimento da 
natureza e da história o que, em última instância, conduziu à 
pretensão de que necessariamente se pode descobrir como 
corrigir a injustiça12 da história humana. Rorty considera isto 
precisamente a doença que subjaz a todo o pensamento 
ocidental a partir da intuição exatamente contrária: não 
existe uma realidade maior para além da realidade que se 
manifesta no dia-a-dia13, que pudesse oferecer para ação do 
ser humano no mundo um horizonte de reconciliação e 
salvação. Daí porque sua proposta consiste basicamente em 
curar a humanidade da doença platônica, metafísica, o que, 
segundo ele, deve ocorrer através de uma radicalização da 
postura da filosofia analítica que tem seu cerne na reviravolta 

                                                 

11 Cf. KERSTING W., op. Cit., p. 83: “O relativista assevera, portanto, 
não só que todo o sistema de convicções morais se desenvolveu 
historicamente e possui um destino cultural; ele afirma também que, em 
princípio, é impossível, dentro do sistema de convicções morais 
historicamente formado, encontrar-se uma área de regras, um segmento 
de normas que não mostrasse vestígios da história de seu surgimento”. 

12 Cf. RORTY R., Objectivity, Relativism and Truth, Philosophical Papers I, 
Cambridge: Cambridge Univ., 1991. 

13 Cf. KERSTING W., op. Cit., p. 84: “Se não há princípios morais de 
validade universal, que comprometem de igual maneira cada pessoa, 
independentemente de sua situação de vida, então é claro que também 
não se podem encontrar regras normativas para organizar a interação 
dessas diferentes esferas culturais”. 
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lingüística14. Na medida em que esta reviravolta é levada até 
o fim enquanto reviravolta pragmática se manifesta a 
necessidade de renúncia a uma premissa que a vinculou 
tacitamente à grande tradição do pensamento ocidental, ou 
seja, a de que ainda há verdades filosóficas a descobrir, que 
podem ser fundamentadas com argumentos. Daí a 
conclusão: a primeira tarefa é a desconstrução da metafísica, 
o desmascaramento do platonismo, que inicia com a 
demonstração de que mesmo a filosofia analítica 
permaneceu presa à metafísica que combateu, o que faz vir 
à tona o fato de que toda nossa cultura está radicada nos mal-
entendidos que remontam a Platão. Ora, o objetivo 
fundamental que Kant se propõe é justamente fundamentar 
os valores e as normas básicas na própria razão e não em 
fatos sociais como, por exemplo, as tradições15 o que 
significa dizer que nenhuma grandeza empírica pode 
fornecer o critério de validade das normas morais. Daí sua 
convicção de que o mundo apresentado pelas ciências da 
natureza não é o único mundo real uma vez que neste 
mundo só há fatos e não há valores e normas. A existência 
de uma ética objetiva exige uma ontologia que transcende o 
puramente fático e empírico. 

 
1.O Lugar sistemático da consideração da Ética e do 
Direito: A Razão Pura Prática 

 
O ser humano, enquanto ser fenomenal, está 

inserido na série de causas fenomenais e é, enquanto tal, um 
ser determinado. A questão que Kant suscita neste contexto 
é se, sendo o homem inserido na natureza, não está ele 

                                                 

14 Cf. RORTY R., The linguistic Turn. Recent Essays in Philosophical Method, 
University of Chicago Press, Phoenix Edition, 1970.  

15 Cf. HÖSLE V., Grösse und Grenzen, op. Cit., p. 19. 



Agemir Bavaresco; Francisco Jozivan Guedes de Lima (Orgs.) 481 
 

 

 

inteiramente submetido ao determinismo natural16que 
implica dizer que todo evento no mundo é inteiramente 
determinado por leis universais e necessárias. Já a Crítica da 
Razão Pura tinha mostrado como é possível uma ação que 
parte espontaneamente do próprio homem e transcende a 
série das causas fenomenais17 que mostram seu peso causal 
sobre nossa vontade de acordo com as leis mecânicas da 
natureza. Isto significa dizer que o ser humano, enquanto ser 
numenal, pode começar por si mesmo uma ação originária 
que domine os motivos causais provenientes de sua natureza 
e cujos efeitos vão emergir no mundo dos fenômenos. Agir 
moralmente significa exatamente isto: agir segundo 
“máximas que prescindem de nossas inclinações e que se 
qualificam para uma legislação universal18”. 

É a partir daqui que Kant distingue dois tipos de 
causalidade que constituem as duas perspectivas causais de 
nosso agir: a causalidade empírica (do mundo dos 
fenômenos) e a causalidade inteligível (do mundo numenal, 
própria à liberdade). Toda causalidade implica uma lei, em 
virtude da qual seu efeito deve ser posto. Ora, Kant pensa a 
liberdade a partir da categoria de causalidade. Então, uma lei 
da liberdade, já que a liberdade é independente de toda lei 
natural, só pode ser estabelecida pela própria liberdade. É 
isto que Kant denomina vontade, pois só um ser racional 
possui a capacidade de ser movido pela razão, ou seja, de agir 

                                                 

16 Cf. KLEMME H. F., A discreta antinomia da razão pura prática de Kant na 
Metafísica dos costumes, in: Cadernos de Filosofia Alemã XI (2008)13: “... 
dentre todos os seres vivos que existem no espaço e no tempo, só o 
homem, como ser espontâneo e de ação livre, pode se retirar do curso 
mecânico de uma natureza que é cega em relação à diferença entre os 
animais irracionais e o homem dotado de razão”. 

17 Cf. KrV B 560,561/ A 532,533. Ele fala de sentimentos, inclinações e 
paixões: KrV A 55/ B 79. 

18 Cf. KLEMME H. F., A discreta antinomia da razão pura prática, op. Cit., 
p.15. 
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segundo a representação de leis, portanto, segundo 
princípios e nesse sentido só ele tem vontade, o que significa 
que, só no agir do ser humano, a ação é determinável pela 
razão. Ele chama essa causalidade de "espontaneidade 
absoluta" e, portanto, incausada (KrV B 474, A 446), que 
inicia por si mesma uma série de fenômenos, que decorrem 
segundo leis naturais.  

Portanto, a vontade é uma espécie de causalidade dos 
seres vivos enquanto são racionais19 e precisamente a 
liberdade é a propriedade deste tipo de causalidade uma vez 
que ela pode agir com independência frente a causas 
estranhas que a determinem e, assim, retirar-se parcialmente 
do mecanismo natural determinando sua vontade através de 
uma lei que se dá a si mesma. Desta forma, pode-se falar aqui 
estritamente de vontade autônoma justamente porque ela é 
lei para si mesma (GMS BA 97,98). Assim, para Kant é 
fundamental distinguir entre uma causalidade segundo a 
natureza e uma causalidade segundo a liberdade. O ato de 
espontaneidade não é um acontecimento, propriamente 
falando, uma vez que sua causalidade está fora das leis da 
natureza e por isso não pode ser determinada pela 
experiência, "transcende" a experiência. Assim, o 
absolutamente incondicionado não é encontrável na 
experiência (KrV B 538,539/A 510,511). Os fatos, portanto, 
podem ser considerados como produzidos pela liberdade do 
homem, sem que com isso sejam suspensas as leis da 
natureza (KrV B 566,567/A 538,539).  

É neste contexto que Kant vai distinguir a liberdade 
transcendental da liberdade propriamente prática, que é a 
liberdade moral, mas encontra na liberdade transcendental 
seu fundamento. Kant define a liberdade transcendental 
como "a capacidade de começar, por si mesma, um estado 

                                                 

19 Aqui Kant se afasta decisivamente do conceito de causalidade de 
Hume. Cf. BARBOSA FILHO B., Sobre uma crítica da razão jurídica, op. 
Cit., p. 20 e ss. 
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cuja causalidade não é subordinada, segundo a lei natural, a 
uma outra causa que a determinasse de acordo com o 
tempo" (KrV B 560,561/ A 532,/533). A liberdade prática, 
por sua vez, é a independência da vontade em relação à 
coação dos impulsos da sensibilidade, ou seja, às 
circunstâncias particulares internas ou externas a que está 
submetido o ser humano enquanto ser de natureza. A 
liberdade transcendental é, assim, condição de possibilidade 
da liberdade prática. Essa independência completa da razão 
em relação à sensibilidade é o que Kant chama propriamente 
de liberdade (MS AB 6,7), a qual, embora não possa ser 
conhecida teoricamente, pode, contudo, pelo menos ser 
pensada.  

Neste quadro teórico, a esfera do prático, para Kant, 
diz respeito, então, a tudo o que é   possível através da 
liberdade. A crítica da razão prática pretende examinar não 
o uso especulativo da razão, mas seu uso prático20, isto é, seu 
uso em relação à liberdade21. Aqui na autonomia da razão 
pura prática se situa para ele o único fundamento da 
normatividade e de seu conhecimento por nós. Enquanto 
tais os conceitos puros da razão são representações que 
jamais podem ser dadas numa experiência, portanto, sua 
objetividade não pode ser confirmada nem negada pela 
experiência. É a razão prática que lhes concede realidade 
objetiva de tal modo que a razão teórica é obrigada a 
pressupô-las apesar de não poder conhecê-las.  

Que significa isso? Realidade objetiva significa nesse 
contexto que a liberdade revela-se como autoposição. Não 
se pode explicar a idéia de liberdade, pois onde não há 

                                                 

20 A respeito de objeções ao projeto kantiano cf. ALLISON H. E., 
Idealism and Freedo,op. Cit., p. 158. 

21 A questão central aqui é demonstrar a existência de uma razão pura 
prática. Kant forneceu esta prova ou pode ele a partir de sue quadro 
teórico fornecer esta prova? Cf. a respeito: BARBOSA FILHO B., Sobre 
uma crítica da razão jurídica, op. Cit., p. 14 e ss. 
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experiência não há mais possibilidade de explicação. Mas ela 
se mostra na práxis através da "experiência" da lei moral, 
pois não se pode experimentar a autonomia da vontade sem 
experimentar uma causalidade que se eleva acima de toda 
conexão causal da natureza. Neste contexto,  Bicca22 chama 
atenção ao duplo conceito de liberdade presente na obra de 
Kant (MS AB 6,7). Liberdade entende Kant primeiramente 
em sentido negativo, como independência do determinismo 
natural. Mas há também na obra kantiana uma consideração 
positiva da liberdade. É precisamente isto que constitui a 
liberdade que enquanto tal não é mais do que a pura posse 
da razão por si mesma. 

Realidade objetiva em relação à liberdade significa 
apenas a autoposição dessa nova causalidade23 o que significa 
dizer que somente a forma universal das máximas pode 
constituir o fundamento de determinação da vontade uma 
vez que todo objeto é empiricamente dado. Daí se 
compreende o caráter estritamente formal da ética kantiana: 
ele é condição necessária para uma ética autônoma24. Sua 
tarefa consiste em demonstrar aquilo que na esfera da razão 
prática é objetivamente válido25 e por esta razão 

                                                 

22 Cf. BICCA L., op. cit., p. 114: "A liberdade positivamente 
compreendida é pensada como causalidade da razão pura, caracterizando 
a autodeterminação do sujeito da ação. É isso que começa a ser-nos 
apresentado desde a Fundamentação da metafísica dos costumes (1785), que o 
ser humano, o "único ser racional na Terra", possui por natureza a 
capacidade de ser seu próprio legislador, onde sua vontade não se 

submeta a outra regra, além da que ele próprio estabelece”.  

23 Cf. SANDERMANN E., Die Moral der Vernunft. Transzendentale 
Handlungs- und Legitimationstheorie in der Philosophie Kants, Friburgo, 1989.   

24 Cf. HÖSLE V., Grösse und Grenzen, op. Cit., p.25. 

25 Sobretudo, como diz Kant na Fundamentação da Metafísica dos 
Costumes, a demonstração do princípio supremo da moralidade, o 
imperativo categórico que assim emerge como uma espécie de ratio 
cognoscendi de todo tipo de obrigação. (GMS BA XIV,XV). Cf. BAUM 
M., Probleme der Begründung Kantischer Tugendpflichten, in: Jahrbuch für Recht 
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universalmente obrigatório, capaz de distinguir, portanto, o 
que é moralmente aceitável do que é moralmente 
condenável, numa palavra, critérios que possibilitam avaliar 
a qualidade normativa dos motivos das ações humanas. 

Estas considerações pressupõem de fato uma 
ontologia dualista, a ontologia do fenômeno e da coisa em 
si. Com esta ontologia Kant pretende superar a ontologia 
pressuposta implicitamente pelos cientistas modernos que é 
incompatível com o “fato moral” uma vez que a existência 
de uma ética objetiva exige uma ontologia em que haja lugar 
para valores e normas. Se se deve aceitar a tese de Hume de 
que não se podem fundamentar sentenças normativas a 
partir de sentenças descritivas (a falácia naturalista), então 
nenhum tipo de ontologia naturalista pode constituir o 
fundamento da ética o que neste quadro teórico desemboca 
num dualismo insuperável entre natureza e lei moral26.  

No nível semântico isto conduz à análise da estrutura 
própria das sentenças da ética. A tese da falácia naturalista 
exige que estas sentenças não possam ser sentenças sintéticas 
a posteriori, pois estas são sentenças empíricas que 
apresentam fatos. Também não podem ser sentenças 
analíticas que são sentenças das ciências formais que não 
possuem referência ontológica. Então, as sentenças de uma 
ética normativa só podem ser sentenças sintéticas a priori e 
a questão específica de uma filosofia prática consiste em 
primeiro lugar na fundamentação deste tipo de sentenças. 

 Esse uso prático da razão pura tem que ver com fins, 
que não provêm   dos sentidos, mas única e exclusivamente 

                                                 

und Ethik, vol. 5 (1997)41-56. HECK  J.N., Da Razão prática ao Kant 
Tardio, op.cit., p. 24. Neste livro, Heck defende a tese de que na 
Metafísica dos Costumes Kant realizou uma ampliação considerável de 
sua filosofia prática ao acrescentar uma doutrina do direito e uma 
doutrina das virtudes. 

26 Cf. HÖSLE V., Grösse und Grenzen, op. Cit., p.21. 
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da razão a priori27. A razão prática significa, então, a liberação 
do uso empiricamente condicionado da razão enquanto 
princípio regulador do conhecimento dos dados fornecidos 
pela sensibilidade. As leis morais, que são os princípios da 
razão pura prática, determinam-se completamente a priori. 
A razão pura prática é, assim, a razão determinando-se 
unicamente a partir de si mesma, independentemente dos 
impulsos da sensibilidade28. Por exata razão o fundamento 
da obrigatoriedade destas leis não pode para Kant ser 
encontrado na natureza do ser humano (em nenhuma 
antropologia) ou nas circunstâncias do mundo, mas 
unicamente a priori nos conceitos da razão pura (GMS BA 
VII, IX). 

Kant interpreta, assim, a transcendência humana 
como independência prático-moral da espiritualidade em 
relação à sensibilidade o que de fato significa um 
repensamento de uma certa perspectiva em que pensou a 
tradição, pois uma das tendências essenciais de certas 
correntes do pensamento metafísico da tradição é o 
dualismo de sensibilidade e razão: neste contexto a 
metafísica pretendia ser a "ciência universal" precisamente 
enquanto transcendência do singular sensível e mutável para 
o universal, supra-sensível e imutável. Ora, tal dualismo 
retorna, repensado, na filosofia de Kant, através da diferença 
entre razão teórica e razão prática. O universal atingido pelo 

                                                 

27 Cf. HECK J.N., Da Razão prática ao Kant Tardio, op. cit., p. 150: “De 
acordo com Kant, o suporte do conhecimento normativo é a autonomia 
da razão pura prática. Os critérios postos à disposição do conhecimento 
moral e jurídico nascem da razão prática, vale dizer, são idênticos aos 
traços estruturais da razão”. TERRA R., Sobre a arquitetônica da filosofia 
prática. Passagens: estudo sobre a filosofia de Kant, Rio de Janeiro: Editora 
UFRJ, 2003, p. 67-84. 

28 Cf. HECK J.N., Da Razão prática ao Kant Tardio, op. Cit., p. 30: “A 
legislação da razão não tem, para Kant, como expressar outra coisa senão 
ela própria, e também não procura outra coisa senão a si mesma”. 
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uso teórico da razão está a serviço do conhecimento do 
mundo sensível. A razão teórica situa-se na esfera do mundo 
sensível, mas nele se demonstra, pelo menos, a possibilidade 
de um mundo supra-sensível (GMS BA 116).  

Ora, uma das grandes aspirações de Kant foi salvar a 
liberdade e, com ela, a moralidade dos ataques do 
mecanicismo naturalista das ciências modernas. A saída foi, 
então, a distinção da realidade em dois mundos e o ser 
humano é o lugar do encontro e da unificação desses reinos 
(GMS BA 117,118). Assim, pertencemos, pela vontade 
racional, a uma esfera supra-sensível, um reino dos fins, um 
mundo moral, onde se dá a conexão dos seres racionais entre 
si, à medida que o arbítrio de cada um age sob o império da 
lei moral, criando, dessa forma, uma unidade sistemática 
entre todos (KrV B 836,837/ A 808,809)29. A qualidade 
moral de uma ação depende, então, exclusivamente dos 
motivos que conduzem a vontade. 

Quais são, então, no plano da razão prática, os fins 
supremos da razão pura? Isso só vai ser possível determinar-
se através da categoria central da filosofia prática de Kant: a 
autonomia. Com esta categoria, Kant pretende exprimir a 
característica fundamental da vontade boa, ou seja, sua 
indeterminação a respeito de todos os objetos, e sua 
característica essencial de autodeterminação. Enquanto ser 
autônomo, o ser humano revela-se como alguém que possui 
em si mesmo a possibilidade de ser dono de si e livre de toda 
dependência externa. Nesse sentido, a lei moral é a mediação 
necessária para a determinação da essência do homem. Essa 
autonomia é absoluta na medida em que participa do caráter 
incondicional da lei moral mostrada no fato da razão, e 

                                                 

29Em contraposição à interpretação de Regel, L. Bicca nota que a idéia 
de reino dos fins em Kant não só implica totalidade, mas também 
comunidade, isto é, reciprocidade, reconhecimento. Cf. BICCA L., "A 
unidade entre ética, política e história na filosofia prática de Kant (primeira parte)", 
in: Filosofia política, 4 (1987), 114-126, aqui n. 4 na p. 125.   
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enquanto tal concede ao homem a dignidade de ser em si 
mesmo um valor absoluto. A autonomia arranca o homem 
do mecanismo causal universal e o constitui como pessoa, 
membro do reino moral, reino da liberdade (KpV A 
146,147,148).  

É precisamente enquanto sujeito da lei moral que o 
homem tem valor absoluto, ou seja, enquanto ele é ser livre 
e é precisamente a liberdade que o distingue de todos os 
outros seres.  Por isto o ser humano só obedece a si mesmo. 
Isto se expressa na fórmula do imperativo categórico: "Age 
unicamente de acordo com a máxima que faz que tu possas 
querer assim que ela se torne uma lei universal" (GMS BA 
52). Essa fórmula geral é explicitada por três outras. Já que 
Kant chama de “natureza” a existência de objetos enquanto 
ela é determinada segundo leis universais, então o imperativo 
categórico pode formular-se assim: "Age como se a máxima 
de tua ação devesse ser erigida por tua vontade como lei 
universal da natureza" (GMS BA 52). Só uma máxima que 
manda um fim absoluto pode ser erigida em lei universal de 
natureza. Ora, tal fim absoluto só pode ser a vontade de ser 
racional, pois do contrário não se salva a autonomia. Daí a 
máxima: "Age de tal maneira que trates a humanidade tanto 
em tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre, 
ao mesmo tempo, como um fim e nunca simplesmente 
como um meio"(GMS BA 67).  

Isto significa que o ser racional e livre enquanto tal, 
isto é, como sujeito de moralidade, não pode ser usado só 
como meio e pode usar todas as coisas como meio. 
Enquanto fim em si mesmo, o ser racional é o autor da 
legislação universal. A lei moral é válida para todo ser 
racional, e para um ser puramente racional não vale o 
imperativo categórico (GMS BA 111,112,113).  No caso do 
homem, por se tratar de um ser sensível, ela toma a forma 
de imperativo, isto é, a lei moral incondicional, à medida que 
entra em relação com as inclinações do homem, assume a 
forma de imperativo que prescreve incondicionalmente o 
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que deve ser feito30. Isso é o princípio da autonomia da 
vontade, que constitui o princípio supremo da moral 
kantiana. Então, a autonomia da vontade é a propriedade 
que a vontade tem de ser lei para si mesma, 
independentemente da propriedade de qualquer objeto do 
querer, ou seja, em contraposição ao uso especulativo da 
razão pura.  

A razão pura, em seu uso prático, legislador, pode ela 
mesma determinar seu objeto. A vontade é o poder de 
produzir seu objeto, ela é um poder criador, uma vez que 
põe tanto a matéria, a liberdade, como a forma de seu objeto, 
a lei. A razão prática nada mais é que essa realidade objetiva 
da liberdade. Portanto, a liberdade é a propriedade possuída 
por seres racionais de poder agir independentemente de toda 
causa determinante, que seja estranha a si mesma. Liberdade, 
para Kant, é a faculdade de dar-se a si mesma a lei. Ora, 
considerar o homem como ser livre significa considerá-lo 
para além de sua inserção no mundo dos fenômenos, como 
membro do mundo inteligível. Nessa perspectiva, o homem 
revela-se portador de leis puramente racionais e sua vontade 
é puramente autônoma. A natureza racional põe um fim a si, 
e esse fim deve ser em si e existente por si. Tal fim só pode 
ser o próprio sujeito racional, enquanto sujeito de todos os 
fins possíveis.  

É por aqui que chegamos a uma idéia, em Kant, que 
vai fazer sua filosofia moral desembocar na filosofia da 
história: a idéia de um regime de fins. Kant define o "reino 
dos fins" como a ligação sistemática de diversos seres 
racionais por meio de leis comuns. Ora, afirma Kant, 
fazendo a abstração da diferença pessoal dos seres racionais 
e de todo o conteúdo em seus fins particulares, pode-se 

                                                 

30 É a partir daqui que se pode justamente falar de uma discreta antinomia 
da razão pura prática. A respeito da diferença desta antinomia para com 
as antinomias da Crítica da Razão Pura, Cf. KLEMME H. F., A discreta 
antinomia da razão pura prática, op. Cit., p. 23-29. 
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conceber um todo de todos os fins, um todo que consiste na 
união sistemática de todos os fins. Tal reino só é possível de 
acordo com os princípios enunciados antes, pois os seres 
racionais são todos sujeitos à lei segundo a qual cada um 
deles nunca deve tratar a si mesmo e aos outros 
simplesmente como meio, mas sempre, ao mesmo tempo, 
como fim em si mesmo31.  É a partir daqui que Kant concebe 
uma ligação sistemática dos seres racionais através de leis 
objetivas comuns. Esse reino dos fins é um reino de 
liberdade e enquanto tal pertence ao mundo inteligível.  

 
2) O Lugar do Direito na História humana  

 
Esse reino dos fins, enquanto unidade última de 

todos os seres racionais, é um reino de liberdade e, por 
conseguinte, pertence ao mundo inteligível. Mas a questão 
fundamental que se levanta a essa altura, na filosofia de Kant, 
é como se faz a passagem entre o mundo inteligível e o 
mundo sensível, ou seja, entre liberdade e natureza. Uma vez 
que a lei moral, no caso do homem, assume a forma de 
imperativo categórico, já que ele é também um ser de 
natureza, a determinação da vontade tem uma tarefa positiva 
específica: configurar o mundo sensível, respeitando suas 
leis, de acordo com a lei moral, portanto, intervir no mundo 
marcado por leis naturais a partir das leis da liberdade. Kant 
afirma que o mundo sensível deve conter a imagem do 
mundo inteligível, da lei moral (KpV A 74,75,76). Ora, isso 
significa que Kant está aqui abrindo perspectivas para a vida 

                                                 

31 GMS BA 74,75. HERRERO X., "Teoria da história em Kant" in: Síntese 
22 (1981), 31: "Nenhuma justificação histórica poderá substituir, para 
Kant, o princípio da razão, a saber, o princípio do direito, que contém a 
exigência incondicionada de usar a humanidade, na pessoa de cada 
indivíduo, sempre como fim e nunca como meio. Pelo contrário, é este 
princípio que julga toda pretensão de favorecer minorias com prejuízo 
do povo ou de sacrificar o indivíduo em favor da sociedade futura".   
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humana concreta, sua vida histórica. Então, nesse caso, a 
história revela-se como a possível configuração do mundo 
fenomenal pela razão, pela lei moral. 32 

No mundo moral, os homens constituem um todo e 
a liberdade só pode realizar-se na esfera da sociabilidade33. É 
precisamente aqui que emerge o conflito na vida humana, 
pois uns podem assumir a lei moral, outros não. O aumento 
de ações externas contrárias à lei cria uma atmosfera negativa 
que termina influenciando os indivíduos. Por isso se 
manifesta uma tarefa fundamental: o ser humano, como ser 
também de natureza sensível, só se realizará como ser de 
razão se efetivar sua liberdade interna no mundo sensível, 
isto é, se for capaz de unificar liberdade e natureza. A 
realização da liberdade na esfera da exterioridade é o que 
Kant chama de legalidade, a esfera do direito, que, assim, em 
seu cerne, consiste na unificação de liberdade e natureza e 
em a ver com o mundo externo em que se estabelecem 
relações intersubjetivas recíprocas entre os seres humanos, 
pois o direito é a lei universal “pela qual prescrevo a mim os 

                                                 

32 Para Marques a esfera do político constitui uma dimensão específica 
da normatividade que combina a normatividade ética e a normatividade 
jurídica e por isto deve ser distinguida tanto da ética como do direito. Cf. 
MARQUES A., O Estado de Direito do ponto de vista de uma faculdade de julgar 
política, in: PERES T. D. e outros (orgs.), op. Cit., p. 152-153. 

33 Uma questão básica neste contexto é o conceito de sociedade em Kant 
Cf. MARQUES A., O Estado de Direito do ponto de vista de uma faculdade de 
julgar política, op. Cit., p. 147: “ Esta não é, na sua perspectiva, um 
organismo nem natural, nem de segunda ordem, que inevitavelmente 
tende ou se dirige para um determinado estádio, mas sim um conjunto 
de indivíduos que procuram satisfazer as suas necessidades naturais e que 
possuem a capacidade de resolver racionalmente os conflitos resultantes 
da dessas necessidades. É dessa necessidade de solução racional de 
conflitos que nasce o estado jurídico como um plano superior de 
evolução da humanidade, a qual abandona um status naturalis, o qual, 
precisamente por não ser jurídico, é essencialmente injusto”. 
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mesmos deveres que imponho a todos os demais34”. É por 
esta razão fundamental que o direito desconsidera as 
intenções dos agentes, tendo a ver única e exclusivamente 
com a forma das relações recíprocas e assim se distingue da 
ética. É o que constitui para Kant propriamente a história 
política da humanidade, a qual deve ser pensada no 
horizonte do conflito entre a natureza como fenômeno e os 
efeitos da liberdade como fenômenos no mundo. Tal 
problemática levanta uma questão: existe um fundamento 
comum aos fenômenos da natureza e aos efeitos fenomenais 
da liberdade? É precisamente esta a questão da Crítica do 
Juízo. Kant pensa essa problemática através da mediação da 
teleologia, objeto do juízo de finalidade, que ele analisa na 
Crítica do juízo.  

Para ele, é justamente o conceito de finalidade da 
natureza que possibilita a   transição da razão puramente 
teórica à razão puramente prática, pois, como ele diz, assim 
é reconhecida a possibilidade do fim supremo, que se pode 
realizar na natureza de acordo com suas leis. Conforme 
Kant, a matéria, enquanto organizada, implica o conceito de 
fim natural, que conduz à idéia de que a natureza inteira é 
um sistema segundo as regras dos fins. É, portanto, o 
conceito de finalidade que realiza a mediação entre natureza 
e liberdade, entre teoria e prática, e a história, em última 
análise, é o processo de mediação entre natureza e liberdade, 
entre teoria e práxis, entre necessidade e liberdade.  

Esse princípio torna possível outro relacionamento 
entre o homem e a natureza, permitindo um conhecimento 
especial da natureza, a fim de efetivar a mediação entre 
natureza e liberdade35. Ele funda um conceito teleo1ógico do 
mundo, que passa a ser visto como um todo coerente segundo fins 

                                                 

34 Cf. HECK  J.N., Da Razão prática ao Kant Tardio,  op. Cit., , p.101. 

35 Cf. BORGES M. L./ HECK J. N. (org.), Kant: liberdade e natureza, 
Florianópolis: Ed. da UFSC, 2005. 
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(KU B 413). Assim, todo particular, todo fortuito ou 
contingente, é ordenado segundo um todo final. Desse 
princípio unificador se pode então deduzir a possibilidade de 
uma finalidade objetiva real na natureza: para encontrar 
finalidade na natureza, temos de considerar o todo real como 
fim natural. É nos seres vivos da natureza que Kant mostra 
uma finalidade que servirá de paradigma a toda finalidade no 
mundo. Ora, o especifico do ser vivo é apresentar ordem e 
organização em suas partes constitutivas. Para ser, então, fim 
natural, o ser vivo tem de ser em si mesmo causa e efeito: o 
todo precede como fundamento de sua existência e de sua 
forma. Cada parte é pensada como órgão produtor de todas 
as outras.  

Ora, segundo a constituição de nosso entendimento, 
se podemos pensar o todo, que precede enquanto causa, se 
o representamos como fim. Agora é a natureza interna que vai 
ser vista como sistema teleo1ógico organizado, pois a 
finalidade interna de um organismo exige também a 
finalidade externa de outras coisas. Nesse caso, podemos 
encontrar uma sucessão indefinida de fins, que para nada 
serviria se não pudéssemos encontrar um fim último, que 
como tal (KU B 282) é a condição de possibilidade interna 
de um sistema teleológico, enquanto ponto que dá sentido a 
todos os fins relativos, que, assim, emergem como meios 
para o fim último. Ora, esse fim último, enquanto 
incondicionado, só pode ser o homem como ser de natureza, 
mas, ao mesmo tempo, como o único ser de natureza que 
tem valor incondicionado enquanto sujeito da lei moral. O 
homem é fim-término da criação (KU B 398), o fim da 
existência da natureza como um todo. Ele tem a obrigação 
de realizar no mundo o objeto da razão prática. 

 Só há uma espécie de ser no mundo que possui uma 
causalidade teleológica, dirigida a fins e que, ao mesmo 
tempo, se apresenta à lei, em virtude da qual se devem 
propor fins. O homem é exatamente o ser dessa espécie, mas 
o homem considerado como ser "numenal". Ele é o único 
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ser da natureza em quem podemos reconhecer, por força de 
sua própria constituição, um poder supra-sensível - a 
liberdade, e mesmo a lei da causalidade, inclusive seu objeto 
que ele se pode propor como fim supremo. Por que existe o 
homem como ser moral? A existência do homem como ser 
moral contém em si o fim supremo, ao qual, na medida de 
suas forças, o homem pode submeter a natureza. O homem 
é o fim supremo da natureza, sem o qual seria impossível 
estabelecer a cadeia dos fins subordinados uns aos outros. 
Só no homem e no homem como ser moral podemos 
encontrar a legislação incondicionada, relativamente aos fins, 
que faz dele o fim supremo a que toda a natureza está 
subordinada.  

Exatamente aqui está o cerne da filosofia da história 
de Kant: pensar a   história é pensar a totalidade como 
mediação entre teoria e práxis. A história é o processo 
teleológico através do qual a lei moral, como pura exigência 
inteligível, toma posse pouco a pouco do homem como ser 
empírico (fenomenal)36. Nesse sentido, a história é um 
processo de espiritualização, de moralização da realidade 
empírica humana, através de que a humanidade se constitui, 
progressivamente, sob a forma de uma sociedade organizada 
segundo a lei, como corpo visível da liberdade. O problema 
central da humanidade como um todo, segundo Kant, é a 
instauração de uma sociedade civil que administre o direito 

                                                 

36Cf.  HERRERO X.,, Teoria da história em Kant, op. cit., p. 20: "Mas o 
homem se diferencia de todos os outros por estar dotado de disposições 
que 'visam o uso da razão' (11). Assim, a história do gênero humano 
começa com o estado natural. Mas sua meta é a conquista da razão sobre 
o irracional, e está pois na sua infinitude. Então, o desenvolvimento da 
história, segundo as três disposições naturais, passa por três etapas: a 
aculturação, a civilização e a moralização dos homens na história. Por 
este caminho, a disposição moral se libertará aos poucos da coação 
natural dos impulsos e se tornará possível a eticidade como livre 
autodeterminação da vontade pela lei moral".   
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de modo universal37 uma vez que não há outra forma de 
coibir a violência,  limitar seus efeitos nefastos na vida 
humana e garantir uma paz universal e permanente o que 
tem por pressuposto que se solucione através de leis o 
problema da posse privada de bens.   

Trata-se, no fundo, de encontrar uma forma de vida 
em que se possa conciliar, de um lado, a mais radical 
autonomia do individuo, do outro, a sociabilidade humana, 
ou seja, padrões mínimos de convivência o que implica a 
institucionalização de condições que possam assegurar a 
eficácia normativa. O antagonismo entre essas duas 
dimensões do homem (a sociabilidade insociável, na 
expressão de Kant) é justamente o elemento de que se serve 
a natureza para impor-lhe tal conciliação e gerar um estado 
generalizado de segurança pública. Nesse sentido, pode-se 
dizer, com E. Weil38, que em Kant o homem só é humano 
através da natureza, pois é a teleologia da natureza que 
mostra como esse ser natural pode atingir o que ultrapassa a 
natureza. É isto precisamente o que constitui a ambigüidade 
fundamental da vida humana39. 

                                                 

37Cf. KANT I., "Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht", 
A 395. BATSCHA Z. (org.), Materialien zu Kants Rechtsphilosophie, 
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986. 

38Cf. WEIL E., Problèmes Kantiens, 2ª. ed., Paris, 1970, p. 85. PERINE M., 
Filosofia e violência, sentido e intenção da filosofia de Eric Weil, São Paulo: 
Loyola, 1987, pp. 66ss.  

39Cf. BICCA L., "A unidade entre ética, política e história na filosofia prática de 
Kant (segunda parte)", op. cit., p. 30: "Depreende-se da passagem citada que 
uma ambivalência fundamental localiza-se já na natureza humana: o ser 
humano tanto tem o impulso ou a inclinação espontânea para associar-
se quanto para isolar-se, destacar-se dos demais seres ou agrupamentos 
humanos. Ora, aqui Kant está afirmando que a sociabilidade é tão natural 
quanto a insociabilidade, ou, dito apenas de outra maneira, que a natureza 
do homem compõe-se de ambos os momentos, sendo, na verdade, sua 
unidade (com isso, apenas para anotar, Kant dá um passo importante em 
termos da preparação da tentativa de 'suprassunção' (Aufhebung) do 
moderno individualismo, que terá lugar na filosofia de Hegel, por já 
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A lei é a encarnação (sempre deficiente) da moral, de 
tal modo que a sociedade civil é a encarnação, a 
aproximação, do reino dos fins40. A legislação cria uma 
situação em que se torna possível a realização da liberdade 
humana. A realização da liberdade é, para Kant, o fruto 
exclusivo de uma decisão pessoal diante da interpelação do 
incondicionado. Ninguém pode forçar pessoa alguma a isso. 
O que se pode fazer é exatamente o que faz o processo 
teleológico é: criar as condições, os pressupostos para a 
realização da liberdade. É a partir daqui que Kant interpreta 
o Estado moderno que para ele é, então, uma sociedade civil 
que administra universalmente o direito e por esta razão a 
questão da virtude não é problema de Estado41; nesse 
sentido, o Estado moderno42 tem seu fundamento na lei 
universal, garantindo a liberdade de cada membro da 
sociedade, a igualdade de todos sob a lei e a independência 

                                                 

esquematizar o que seria a síntese de um elemento de fundação 
antropológica das concepções ético-políticas da tradição do direito 
natural moderno com o significado mais corriqueiro do conceito de zoon 
politikon da eticidade greco-clássica)". Cf. também GIANNOTTI J. A., 
"Kant e o espaço da história universal" in: Discurso, 10 (1979), 7-48, sobretudo 
31ss.   

40 Cf.. GIANNOTTI J.A., op. cit., p. 23: "Como se vê, Kant não 
distingue Estado de sociedade civil, ambos designando a esfera de 
sociabilidade que imprime a todas as outras relações sociais o cunho da 
legalidade. O Estado é o escopo desenhado pela moralidade, delimitando 
a liberdade de cada um, a fim de permitir que ela se efetue 
coletivamente".  

41 Cf. KERSTING W., Recht, Gerechtigkeit und demokratische Tugend. 
Abhandlungen zur praktischen Philosophie der Gegenwart, Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 1997, p. 106. 

42 Cf. GOYARD-FABRE S., La philosophie du droit de Kant, Paris: Vrin, 
1996. HÜNING D./ TUSCHLING  B. (org.), Recht, Staat und Völkerrecht 
bei I. Kant, Berlin: Duncker & Humblot, 1998.  BOBBIO N., Direito e 
Estado no pensamento de Emanuel Kant, 2ª. Ed. Brasília: Ed. UNB, 1999. 
GOMES A., O fundamento de validade do direito: Kant e Kelsen, Belo 
Horizonte: Mandamentos, 2000. 
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de cada um como membro de um ser comunitário43. Sua 
legitimidade, portanto, se radica no respeito à liberdade44.  

O Estado é, então, o sistema de instituições políticas 
e de funções de poder, cuja necessidade é intrínseca ao 
direito enquanto condição de possibilidade de sua eficácia e 
conseqüentemente sua criação constitui um dever uma vez 
que enquanto ser racional o ser humano deve regular suas 
relações intersubjetivas de acordo com as regras do direito e 
não com violência. Contrapõem-se, portanto, radicalmente 
o estado de natureza (estado da violência recíproca) e o 
estado jurídico (estado da razão)45, portanto, estado da 
liberdade. Esse estado nada tem que ver com a polis de 
Aristóteles: sua meta agora é garantir a vida, a propriedade e 
a ordem ética de seus cidadãos. Por esta razão, para Kant, a 
característica fundamental das instituições do Estado 
moderno é a garantia da liberdade, da igualdade e da 

                                                 

43 Por esta razão, afirma Kersting, sem o Estado não haveria efetivação 
do direito racional. Cf. KERSTING  W., Vernunftecht, Gerechtigkeit und 
Rechtsverbindlichkeit, mimeo, Porto Alegre,  2003, p. 8. 

44 Cf. HECK  J.N., Da Razão prática ao Kant Tardio,  op. Cit., , p. 178. 

45 Kant repensa tradição moderna do pensamento político que tinha a 
categoria de contrato como categoria central  na medida em que pensa o 
contrato como uma idéia prática da razão. Cf. HECK  J.N., Da Razão 
prática ao Kant Tardio,  op. Cit., , p. 178: “.... sua justificação da autoridade 
estatal por meio da dedução da idéias de um contrato social rompe as 
bases argumentativas da tradição contratualista, na medida em que nela 
se remete, direta ou indiretamente,  à natureza humana ou se apresenta 
uma imaginada reconstrução de dados empíricos ou semi-empíricos”. 
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autonomia dos cidadãos46. A fim de poder garantir tudo isso, 
o direito é apenas formalmente determinado47. 

Por um lado, o ser humano só pode obedecer a sua 
lei interna. Por outro lado, a liberdade só pode existir na 
esfera da comunhão das liberdades. Portanto, a condição de 
possibilidade da coexistência de seres racionais e livres é que 
estes se submetam à lei universal da liberdade que assim 
fundamenta a coerção48. Dessa lei derivam todos os direitos 
e deveres do homem, e o direito básico é precisamente este: 
coexistir com todos os outros sob uma lei universal. Isso é 
precisamente o direito, conjunto das condições sob as quais 
o arbítrio de um pode ser conciliado com o arbítrio do outro, 
segundo uma lei universal (I. Kant, MS A 33/B 33,34). A 
liberdade externa, assim, só se pode realizar sob a forma de 
direito, cuja função fundamental é garantir a liberdade de 
cada um.  

O direito não diz respeito ao fim que cada um pode 
propor-se, ou seja, aos motivos que movem a ação humana, 
mas à forma de coexistência dos arbítrios segundo uma lei 
universal, ou seja, à forma das relações intersubjetivas; 
portanto, é o direito que garante a igualdade de todos diante 

                                                 

46 Cf. BICCA L., "A unidade entre ética, política e história na filosofia política 
kantiana" (segunda parte), op. cit., pp. 27ss. HABERMAS J., Kants Idee des 
ewigen  Friedens _ aus dem historischen Abstand von 200 Jahren, in: Die 
Einbeziehung des Anderen. Studien zur politischen Theorie, Frankfurt am Main: 

Suhrkamp, p. 192-236. 

47 Cf. KERSTING W., Wohlgeordnete Freiheit. Immanuel Kants Rechts- und 
Staatsphilosophie, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1993, p. 182. 

48 Cf. HECK  J.N., Da Razão prática ao Kant Tardio,  op. Cit., p. 92: “Para 
o juspositivista Kelsen, o direito positivo identifica salteadores que se 
tornam Estado. O jusfilósofo Kant resiste, por sua vez, à tentação de 
moralizar a violência na fundação da soberania política, Para ambos os 
doutrinadores, todo direito tem historicamente por base um ato de força, 
sob o qual está erguido o respectivo império da lei”. 



Agemir Bavaresco; Francisco Jozivan Guedes de Lima (Orgs.) 499 
 

 

 

da lei49. Desta forma, ele constitui uma forma simétrica de 
relações entre seres livres e iguais e por esta razão rejeita toda 
forma de limitação da liberdade que não se conceba como 
juridicamente correlata à liberdade dos outros. Daí porque o 
direito de humanidade kantiano “habilita cada ser humano a 
submeter a conduta de seus semelhantes à lei geral do direito 
e, à luz dessa vinculação, capacita o homem a limitar o agir 
desenfreado dos outros pelo uso pleno da própria 
liberdade50”. 

Através do direito se estabelece, então, uma 
legislação universal para a garantia da liberdade do agente 
juntamente com a liberdade dos outros, portanto, para a 
garantia da liberdade de todos uma vez que o direito vincula 
lei e ação o que constitui a superioridade do direito em 
relação à ética que fornece leis apenas para as máximas das 
ações sem prescrever os meios de sua efetivação. Nessa 
perspectiva, o direito é a instância de universalização do 
indivíduo na esfera da exterioridade. Ele deixa de ser 
simplesmente coação para tornar-se efetivação da liberdade. 
É precisamente isso que afasta Kant de qualquer positivismo 
do direito51 uma vez que se trata aqui de fornecer os 
princípios imutáveis que constituem o fundamento de uma 
possível legislação positiva, ou seja, de estabelecer o critério 
universal a partir de onde se possa saber o que justo ou 
injusto. O positivismo, pensado a partir de Kant, identifica 
simplesmente fato e direito pelo menos no sentido que ele 

                                                 

49 Cf. HECK  J.N., Da Razão prática ao Kant Tardio,  op. Cit., p. 78: “O 
objeto de todo dever de direito é uma ação à qual um indivíduo pode ser 
obrigado por outro, com vistas ao direito subjetivo que cabe ao último, 
com base na leio geral do direito”. 

50 Cf. HECK  J.N., Da Razão prática ao Kant Tardio,  op. Cit., p. 107. 

51 Cf. REISINGER P., "Der eleutherologische Rechtsbegriff. Kant, das Grund- 
gesetz und die Aporien im Positivismus und in materialen Wertlehren" in: Phil. 
Jahrbuch, 96 (1989), 294-313. TERRA R. R., "A distinção entre direito e 
ética na filosofia kantiana", in: Filosofia política 4 (1987),49-65.  
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pressupõe que as normas individuais do direito se originam 
de atos de vontade ligados a uma norma superior 
estabelecida52. 

Há, portanto, uma teleologia histórica, que se insere 
numa teleologia da natureza, criando uma ordem que vai 
expressar na natureza as exigências do espírito, e isto é 
precisamente, na expressão de Kant, a sociedade jurídico-
civil53. Essa sociedade civil, enquanto subordinação de toda 
a história à razão prática, pode evocar a possibilidade da 
unidade do fundamento supra-sensível da natureza e da 
liberdade.  

Nesse sentido, a política, para Kant, não é a suprema 
realização do ser humano, mas tem apenas a tarefa de criar 
as condições de possibilidade de sua realização como ser 
racional, o que só pode ocorrer na moralidade54. Isso se dá à 
medida que todas as ações sociais se submetem 
incondicionalmente a algo coletivo, por uma coisa pública 
que é a constituição civil, o que transforma os indivíduos em 
cidadãos. A totalidade, que emerge pela participação de 
todos nesse ser coletivo, é o que Kant chama de Estado, não 
o distinguindo, portanto, da sociedade civil. O Estado cria 
assim o espaço de possibilidade de realização da liberdade, 
em cujo âmbito todos os direitos privados devem encontrar 
sua última legitimação. Ele concilia os arbítrios levando em 

                                                 

52 Cf. KELSEN H., Reine Rechtslehre, 2ª. Ed.,  Wien: Franz Deutike, 1960. 

53HERRERO F. J., op. cit., p. 163: "Esa sociedad sólo podrá posibilitar 
Ia realización de Ia libertad de todos por leyes externas si es regida por 
una Constitución civil justa que sea Ia expresión de una voluntad pública, 
fuente de todo derecho y exclusión de toda ínjusticia".    

54 HERRERO F. X., A teoria da história em Kant, op. cit., p. 27: "A grande 
tarefa que finalmente a natureza impõe ao homem é que ele, como ser 
racional, arranque da natureza a direção da história para assumi-Ia 
responsavelmente em suas próprias mãos e, assim, construindo ele 
mesmo, consciente e livremente, uma sociedade política estruturada 
segundo os princípios morais da justiça e da liberdade.  
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consideração apenas a produção das condições de realização 
de liberdade de cada um.  



 

Marco Antônio Azevedo 
 

La liberté individuelle, je le répète, voilà la véritable 
liberté moderne. La liberté politique en est la garantie; la 
liberté politique est par conséquent indispensable. Mais 
demander aux peuples de nos jours de sacrifier comme 
ceux d'autrefois la totalité de leur liberté individuelle à la 
liberté politique, c'est le plus sûr moyen de les détacher de 
l'une et quand on y serait parvenu, on ne tarderait pas à 
leur ravir l'autre. 

Benjamin Constant.1 
 

I 
 

Ainda não é claro o que se entende hoje em dia por 
“globalização”. James e Steger dizem que, embora processos 
de globalização ocorram há séculos, o conceito foi raramente 

                                                 

1 A liberdade individual, repito, é a verdadeira liberdade. A liberdade política é a 
sua garantia e é, portanto, indispensável. Mas pedir aos povos de hoje para sacrificar, 
como os de antigamente, a totalidade de sua liberdade individual à liberdade política 
é o meio mais seguro de afastá-los da primeira, com a consequência de que, feito isso, 
a segunda não tardará a lhe ser arrebatada (Constant, B. Da liberdade dos 
antigos comparada à dos modernos. Em: Filosofia Política, 2, Porto Alegre: 
L&PM, 1985, p. 21). 
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usado antes da década de noventa.2 Ainda que haja uma 
tendência comum a associar o termo ‘globalização’ ao 
fenômeno de internacionalização da economia, ao processo 
histórico que levou ao estado atual de marcada integração e 
interdependência econômica em termos globais, o conceito 
tornou-se, entretanto, algo polissêmico. Barry Gills, no 
editorial ao primeiro número da revista Globalizations, 
defendeu que não há apenas uma globalização, mas várias, 
dizendo, todavia, que prefere entender a unidade do 
processo como um movimento de aceitação de uma 
“identidade coletiva humana”, como “formação de uma 
vontade humana coletiva” e como “cumprimento de 
responsabilidades coletivas para o bem-estar, a paz, a 
prosperidade e a segurança de todos os seres humanos”. A 
isso chamou de uma “mudança da maré” na história da 
humanidade.3 Contudo, em nosso país, o termo 
‘globalização’ é frequentemente empregado com uma 
conotação pejorativa. Há vários discursos conhecidos 
“antiglobalização”. Muitos intelectuais veem a globalização 
como um processo histórico de geração de dependência 
econômica de povos e países mais pobres ou "em 
desenvolvimento" aos interesses econômicos e políticos dos 

países mais ricos.4 Críticos famosos como Noan Chomsky 
destacam que a agenda do processo de globalização apenas 
favorece os interesses dos países mais poderosos, 

                                                 

2 James, Paul & Steger, Manfred B. A Genealogy of ‘Globalization’: The 
Career of a Concept, Globalizations 11 (4), 2014: 417-434. DOI: 
10.1080/14747731.2014.951186. 

3 Gills, Barry K. The Turning of the Tide. Globalizations 1 (1), 2004: 1-6.  

4 Sobre o tema, veja: Carrion, RKM, Vizentini, PGF (orgs). Globalização, 
neoliberalismo, privatizações: quem decide este jogo? Porto Alegre: Editora da 
Universidade,UFRGS, 1997. 



504 Direito & Justiça: Festschrift em homenagem a Thadeu Weber 
 

 

 

acentuando com efeito o processo de desigualdade e 
injustiça global.5 

Não é difícil compreender os argumentos dos 
críticos que entendem os efeitos da globalização como mera 
expressão dos interesses econômicos mascarados pela 
ideologia do livre mercado. Muito embora eu pense que essa 
tese peque por seu excessivo reducionismo, não me ocuparei 
aqui de avaliá-la. Suspeito, não obstante, que Barry Gills 
tenha razão; o que ocorre é justamente o contrário: a 
globalização cria circunstâncias que imprimem um rumo 
oposto ao preconizado pela política do mercado não 
regulado.6 Gills destaca que um dos aspectos dessa mudança 

                                                 

5 A propósito, veja: Chomsky, Noan. The new military humanism: lessons from 
Kosovo. Monroe: Common Courage Press, 1999; também: Fox, Jeremy. 
Chomsky and Globalization. Totem Books, 2001. 

6 Uma abordagem persuasiva sobre o fenômeno da globalização é, penso, 
a do filósofo inglês e professor da London School of Economics, John 
Gray. Os argumentos de Gray em Falso amanhecer (False dawn: the delusions 
of global capitalism) parecem-me bastante persuasivos (Gray, J. Falso 
amanhecer. São Paulo/Rio de Janeiro: Record, 1999). Segundo Gray, 
‘[m]uitas discussões atuais confundem a globalização, um processo 
histórico que começou há séculos, com o projeto político efêmero do 
livre mercado em escala mundial’. ‘Entendida corretamente, a 
globalização refere-se à crescente interconexão da vida econômica e 
cultural em partes distantes do mundo. (...) Hoje, o principal motor desse 
processo é a rápida difusão de novas tecnologias da informação, que 
eliminam distâncias. Pensadores convencionais imaginam que a 
globalização tende a criar uma civilização universal por meio da difusão 
mundial dos métodos e valores ocidentais—e, mais particularmente, 
anglo-saxônicos’ (pp. 276-77). Assim, ‘a globalização (...) não torna 
universais os valores ocidentais. Torna', [ao contrário], 'irreversível o 
mundo plural. A crescente interconexão das economias do mundo não 
significa o crescimento de uma civilização única. Significa que deverá ser 
encontrado um modus vivendi entre as culturas econômicas que sempre 
permanecerão diferentes entre si’ (p. 300). Não pretendo neste ensaio 
adentrar em discussões de economia política (de fato, conhecimentos 
para tanto); recomendo, não obstante, a leitura do livro de John Gray, 
sugerindo um contraste entre seu tipo de crítica ao processo de 
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na maré, que aponta para um senso de identidade global, é a 
defesa universal dos direitos humanos como parte essencial 
de um modelo de estado baseado no respeito ao estado de 
direito (the rule of law).7 Vou, aqui, concentrar-me nessa 
questão. Mais especificamente, tratarei do seguinte 
problema: se a globalização do discurso em favor dos 
direitos humanos é ou não compatível com a proteção da 
diversidade cultural e moral dos povos do planeta. E, 
analogamente, se esse mesmo discurso no âmbito restrito de 
uma nação representa ou não uma ameaça às 
particularidades culturais e morais de seu povo. A tese de que 
a globalização dos direitos humanos representa uma ameaça 
à diversidade e à autonomia cultural e política dos povos e 
grupos humanos vem sendo sustentada, sob os mais 
diversos matizes e graus, pelos filósofos que criticam a 
apologia ao individualismo atribuída à versão liberal do 
discurso de defesa dos direitos humanos.8 Defenderei uma 
tese diferente. Minha tese é de que o “individualismo” 
inerente ao discurso em favor dos direitos humanos é 
compatível como uma certa versão do discurso 
“comunitarista” de defesa da legitimidade de certos 
interesses coletivos, tais como os interesses em preservar a 

                                                 

globalização e a visão de Chomsky (entre outras visões 
“antiglobalização”). 

7 Gills, Op. Cit, p. 6. 

8 Em nosso meio, Hans-Georg Flickinger é um dos que têm feito uma 
crítica filosófica ao liberalismo partindo tanto de visões derivadas da 
tradição marxista, como das visões críticas à tradição liberal 
genericamente intituladas de comunitaristas (veja-se: Flickinger, HG. Em 
nome da liberdade, elementos da crítica ao liberalismo contemporâneo. Porto Alegre: 
Edipucrs, 2003). Flickinger considera que o comunitarismo é uma 
vertente da tradição que discute a legitimidade da sociedade liberal-
capitalista, discussão cujas raízes, entende ele, encontravam-se já em 
Rousseau, Hegel, Marx e também em Toqueville (p. 159, nota 1). Ainda 
sobre o comunitarismo, veja-se a nota seguinte. 
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identidade e a integridade de certas tradições ancoradas em 
visões particulares sobre o bem e a vida em comum.  

Todavia, há uma certa versão acerca dos direitos 
humanos, entendidos como direitos essencialmente 
individuais, que proscreve qualquer defesa ou incentivo 
positivo a concepções particulares sobre o que constitui uma 
vida admirável. Essa visão nega a possibilidade de que faça 
sentido associar a defesa dos direitos humanos à proteção de 
ideais morais particulares. Segundo essa visão, os direitos 
humanos não apenas visariam à proteção da liberdade 
individual de qualquer um de recusar uma certa forma de 
vida ou uma certa concepção particular sobre o bem, mas 
também positivamente recusariam legitimidade política a 
qualquer discurso substantivo sobre o que é bom. 

Disso decorre uma série de restrições. Por exemplo, 
sendo todo discurso moral particular, comunitário ou 
tradicional, ilegítimo aos olhos dessa forma de moralidade 
ilustrada, então, sempre que estivermos diante da questão de 
como pacificar conflitos entre diferentes, nenhuma 
reivindicação feita sob o pretexto de incentivar ou mesmo 
de simplesmente garantir ou manter uma certa cultura ou 
modo particular de se conceber e levar a vida em 
comunidade poderá ser admitida como válida. Trata-se de 
uma visão extrema que expressa paradoxalmente uma certa 
intolerância congênita com a defesa pública, logo, política, 
de ideais particulares.9 Uma das formas de resistência teórica 

                                                 

9 Essa é uma das conhecidas críticas dirigidas pelos filósofos 
comunitaristas aos liberais. Não é à toa que boa parte dos chamados 
“comunitaristas” evita intitular-se “liberal”, havendo inclusive os que 
rejeitam o discurso em favor dos direitos humanos, especialmente 
quando entendidos como direitos essencialmente individuais. A defesa 
da prioridade dos direitos individuais sobre os valores comunitários e 
tradicionais parece aos olhos desses críticos apenas uma concepção rival 
de racionalidade política que, todavia, cria obstáculos filosóficos e morais 
à prosperidade e ao cultivo das virtudes essenciais ao alcance de valores 
comuns. Para um comunitarista extremado, não é possível realizar 
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e política a essa versão extrema (vou chamá-la de “versão 
iluminista” do discurso liberal) consiste no apelo vulgar a 
certos “direitos coletivos”, incluindo os chamados “direitos 
das comunidades”. Esse apelo choca-se, porém, com outro 
apelo não menos vulgar, e igualmente controverso, aos 
chamados “direitos da sociedade”. É que tais “direitos”, os 
direitos dos grupos e os direitos da sociedade, parecem se 
opor mutuamente, sem falar na oposição eventual de ambos 
com os, todavia, menos controversos “direitos dos 
indivíduos”. Como uma forma de solução a esses dilemas, 
os que aceitam a validade dessas expressões consideram 
plausível admitir que há uma anterioridade dos alegados 
direitos coletivos sobre os direitos dos indivíduos. Haveria, 
assim, uma preeminência dos direitos da sociedade aos 
direitos dos grupos, e ambos seriam preeminentes com 
respeito aos direitos dos indivíduos. Mas há certamente 
quem se oponha a isso.10 

Sou da opinião de que expressões como ‘direitos das 
comunidades’ e ‘direitos da sociedade’ são expressões 
impróprias caso sejam entendidas como primitivas e em 
regras preeminentes sobre os direitos dos indivíduos. 
Direitos em geral e os direitos humanos em particular são 
primariamente direitos de indivíduos. Assim, quando falamos em 
comunidades como entes portadores de direitos, ou falamos 

                                                 

nenhuma forma de vida pessoal fora do contexto de alguma tradição. 
Logo, a visão liberal sobre direitos acaba tendo o efeito perverso de 
inviabilizar formas de realização pessoal unicamente possíveis no âmbito 
de contextos comunitários. O maior representante contemporâneo dessa 
crítica comunitarista extremada ao liberalismo é o filósofo escocês 
Alasdair MacIntyre (MacIntyre, A. After virtue. Duckworth, 1981). 

10 A queixa vulgar de que os cidadãos não têm apenas direitos, mas que 
têm “deveres”, dá expressão a essa idéia que toma os deveres das pessoas 
como correlatos a supostos “direitos da sociedade”. A sociedade aqui é 
vista como uma espécie de grande soberano, logo, uma espécie de 
entidade portadora de direitos preeminentes relativamente aos direitos 
individuais. 
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em direitos individuais tidos ou exigidos em comum por 
certo grupo indefinido ou definido de pessoas11, ou estamos 
falando de um tipo especial de direito individual, isto é, no 
direito de alguma organização, entidade ou pessoa jurídica 
(como é o caso do governo de um país, ente federado ou 
cidade, ou como é o caso de organizações privadas). O que 
quero dizer é que, mesmo que possa haver alguma entidade 
a que possamos chamar de “comunidade” ou “sociedade”, 
essa entidade não pode ser tomada como um ente portador 
de direitos independentemente dos (ou eventualmente 
contra os) direitos dos indivíduos que a compõem (ainda que 
tais interesses sejam difusamente distribuídos entre os 
indivíduos que compõem esse ente coletivo).  

                                                 

11 No Brasil, há uma distinção feliz encontrada no Código de Defesa dos 
Direitos dos Consumidores, cuja origem, aliás, não é citada (até hoje não 
consegui descobrir), entre direitos difusos, coletivos e individuais 
homogêneos. O Código define direitos difusos como interesses 
(legalmente exigíveis, no caso) "transindividuais, de natureza indivisível, 
de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por 
circunstâncias de fato"; direitos coletivos seriam aqueles interesses 
legalmente exigíveis igualmente transindividuais, igualmente de natureza 
indivisível, de que sejam, porém, titulares "grupo, categoria ou classe de 
pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica 
base". O Código identifica ainda a existência de direitos individuais 
homogêneos, aptos a serem defendidos também coletivamente. Esses 
direitos decorrem de uma origem comum. Penso, assim, que quando 
falamos em comunidades como entes portadores de direitos pensamos 
em direitos ou em interesses exigíveis individuais, tidos, porém, em 
comum ou de forma difusa, ou coletivamente. Se pensamos na 
comunidade como tal como portadora de um direito estamos pensando 
nela como uma entidade civil e, nesse caso, não se trata propriamente de 
uma comunidade, mas de uma instituição civil (como um órgão de 
governo ou do Estado, ou o próprio Estado, além das sociedades ou 
associações privadas). Tais instituições civis são entidades individuais, 
porém, artificiais (seguindo uma caracterização que desde ao menos 
Hobbes é tida como intuitiva). Direitos, são, portando, primariamente 
sempre direitos de indivíduos. 
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Há uma importante diferença, portanto, entre os 
direitos difusos ou coletivos (direitos que os indivíduos têm 
em comum) — o que inclui uma variedade grande de direitos 
"sociais"—e os direitos das instituições (que representam 
comunidades privadas ou entes civis), direitos como tais de 
indivíduos artificiais (governos, administrações, mas 
também instituições privadas, etc). Pretendo dar algumas 
razões em favor dessa distinção. Se eu estiver certo, então 
apelos indistintos à suposta preeminência dos direitos das 
comunidades e dos direitos da sociedade sobre os direitos 
dos indivíduos não servem de alternativa aos exageros da 
visão iluminista; esse apelo não explica porque o 
reconhecimento de direitos de grupos ou coletivos sociais é 
compatível com o ideal da tolerância, e também com o ideal 
político de estímulo e preservação dos valores e tradições 
intrínsecas a essas comunidades. Tenho, por outro lado, 
simpatia, por esta idéia, a saber, a de que o discurso em favor 
dos direitos humanos entendidos como direitos individuais 
não exclui, ao contrário, permite a defesa e o incentivo aos 
valores e às visões morais apenas compreensíveis no âmbito 
de certas tradições. Meus ônus, portanto, consiste em 
argumentar em favor da compatibilidade entre essas duas 
idéias aparentemente contrárias, a de que direitos são 
prerrogativas ou titularidades de indivíduos e, ao mesmo 
tempo, de que uma sociedade justa comporta e talvez até 
mesmo exija a proteção a valores particulares, comunitários, 
isto é, a culturas e tradições em algum sentido não-
universais. Assim, se eu tiver razão, então a globalização do 
discurso em favor dos direitos humanos não é incompatível 
com a preservação e a prosperidade de múltiplas formas 
particulares de vida e de convivência humana, tanto em 
termos globais como dentro de uma única nação. Do mesmo 
modo, não é ilegítima a possibilidade análoga de que um 
povo ou uma nação possa, por exemplo, reivindicar o direito 
à não interferência política sobre sua cultura, erguendo assim 
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o direito a que suas diferenças internas sejam solucionadas 
sem a interferência exterior. 

 
II 

 
Mas antes é preciso tratar dessa relação controversa 

entre os direitos humanos e o assim chamado “processo de 
globalização”. Há sabidamente uma relação entre o que 
entendemos por direitos humanos e o direito internacional.12 

Considere-se a tese de que a existência de um direito 
depende da existência anterior de alguma lei que declare ou 
que implique a existência desse direito. Vou chamá-la de 
TESE POSITIVISTA TRADICIONAL sobre os direitos. 
Nesse caso, teríamos que admitir que até o final da Segunda 
Guerra Mundial não havia ainda direitos humanos tal como 
entendemos hoje. Tais direitos teriam sido gerados pela 
Declaração Universal dos Direitos humanos de 1948, isso 
caso admitamos a Declaração de 1948 como um texto legal, 
isto é, um documento legítimo do Direito Internacional.13 

                                                 

12 Em nossa língua, as expressões ‘direito internacional’ e ‘direitos 
humanos’ dão espaço a uma nem sempre visível ambigüidade; assim, é 
bom ressaltar que nessas expressões a palavra ‘direito’ é empregada sob 
dois sentidos diversos: na primeira expressão, ‘direito’ que dizer: lei, 
legislação, acordo ou pacto jurídico; na segunda expressão, ‘direito’ 
significa: direito subjetivo ou individual. Em inglês, os termos Law e right 
permitem clarear melhor essa diferença. 

13 Essa conclusão não deixa de ser controversa, pois um defensor da tese 
positivista ainda poderia questionar a validade legal dos direitos humanos 
afirmando que a Declaração Universal dos Direitos Humanos não é, em 
sentido estrito, (ainda) uma lei. Seria talvez apenas uma “norma positiva” 
porém ainda sem valor jurídico. Bobbio, por exemplo, afirmou que uma 
das distinções entre as leis naturais e as leis positivas é que as segundas 
valem apenas “em alguns lugares” (Bobbio, N. O positivismo jurídico. São 
Paulo: Ícone, 1995, p. 22). Isso está de acordo com a visão de que o 
Direito é territorial; para que houvesse um Direito Internacional legítimo 
deveria haver alguma autoridade soberana capaz de legislar nesse 
"território". Como essa autoridade única não existe, isto é, como não há 
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Mas há, por outro lado, uma tese alternativa a essa tese 
positivista, a saber, a de que os direitos universais dos 
indivíduos apenas passaram a ter reconhecimento 
internacional após a Declaração de 1948, mas que não 
implica negar a possibilidade de sua existência prévia. 
Segundo essa segunda visão, o que não havia ainda era seu 
reconhecimento político. Vou chamar, apenas para 
simplificar, essa tese de TESE REALISTA sobre os direitos 
humanos.14 Uma variante dessa tese é talvez uma 
combinação entre ambas. Defensores dessa tese usualmente 
admitem que direitos têm existência transcendente, isto é, 
não-positiva. Seus defensores a identificam como uma 
existência puramente “moral”. Direitos existiriam como 
direitos morais mesmo antes de sua transformação em 
direitos legais, pois a existência desses direitos morais seria 
de uma ordem puramente racional (o que, num sentido 
amplo, equivale a uma existência "transcendente"). Mas há 
defensores de um tipo de realismo sobre os direitos que não 

                                                 

soberano legítimo nesse domínio, não pode-se falar sensatamente em 
que exista de fato um sistema de Direito Internacional. Muitos 
positivistas defenderam essa posição. Outros positivistas defenderam 
também que o Direito Internacional não é um sistema de direito 
propriamente dito, mas por outras razões. Kelsen, por exemplo, 
considerou o Direito Internacional apenas como uma "Ordem Jurídica 
Primitiva", pois falta ao sistema de Direito Internacional órgãos 
particulares incumbidos de aplicar as normas jurídicas a instanciações 
particulares (Kelsen, Hans. General Theory of Law and State. Cambridge, 
Massachussets: Harvard University Press, 1949, p. 338). Hart diria nesse 
aspecto que lhe falta a existência de um sistema único de regras primárias 
e secundárias (Hart, Herbert. The concept of law. Oxford Clarendon Press, 
1961), já que a aplicação das sanções é uma incumbência de cada Estado. 

14 Não estou, porém, empregando estes dois termos,  ‘positivismo’ e 
‘realismo’, em sentido rigoroso. Há uma variedade de teses positivistas 
sobre direitos, e há certamente uma variedade ainda maior de teses 
inclusive rivais entre si a que se poderia intitular o adjetivo de “realistas”. 
Minha classificação, portanto, serve apenas para simplificar um assunto 
complexo.  
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os consideram (no caso, os direitos humanos) “reais” em 
algum sentido transcendente. Esses realistas admitem que 
direitos são sempre positivos, já que são realidades sociais 
historicamente determinadas. Para esses, direitos, como 
normas sociais, são práticas sociais. Mas os defensores dessa 
abordagem admitem que certos direitos, como é o caso dos 
direitos humanos, podem ter uma existência social anterior 
à sua completa positivação jurídica. Um direito poderia, 
assim, já ser uma prática social legítima (aceita socialmente 
como tendo vigência normativa) antes mesmo de contar 
com todas as garantias legais (ou mecanismos jurídicos) 
capazes de permitir sua efetivação plena. Assim, é possível 
que a Declaração de 1948, por exemplo, possa ter 
representado a positivação dos direitos humanos na esfera 
internacional, ainda que esse evento não tenha isoladamente 
determinado garantias secundárias para a sua eficácia. Vou 
chamar a essa tese de REALISMO POSITIVO SOBRE OS 
DIREITOS. 

Bem, independentemente de quem tenha ou não 
razão nesse ponto, para os propósitos de minha 
argumentação, é apenas conveniente destacar a 
plausibilidade dessa última forma de realismo. Assim, certos 
direitos podem ser admitidos como tendo validade positiva 
mesmo sem contar com todas as garantias secundárias, isto 
é, de haver ou não leis que determinem quais autoridades e 
sob que circunstâncias os deveres correlatos a tais direitos 
podem ser cumpridos ou executados. Não pretendo 
estender-me sobre isso (o que deixarei para outra 
oportunidade).15 

                                                 

15 Quanto à tese realista, até o momento, penso que a melhor 
argumentação em favor de que há direitos que temos 
independentemente de que exista alguma lei que os declare encontra-se 
no maravilhoso livro de Judith Jarvis Thomson, The realm of rights 
(Harvard University Press, 1990). Thomson divide dois tipos de direitos: 
aqueles que chama de naturais, e que teríamos independentemente da 
existência de uma lei que os reconheça, e direitos sociais (em sentido 
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A controvérsia, porém, entre positivistas e realistas 
não interfere no valor de verdade ou falsidade de certas teses 
genealógicas sobre os direitos, isto é, em teses sobre sua 
origem, causal ou histórica. Pois, parece-me evidente que há 
uma certa relação histórica entre o discurso em favor dos 
direitos humanos e o processo de globalização, assim como 
há uma certa relação histórica entre o processo de 
globalização e os acontecimentos políticos que marcaram o 
fim da Segunda Guerra. Não obstante isso, também é 
verdadeiro que essas relações causais não implicam a verdade 
de qualquer tese genealógica diversa, por exemplo, de que o 
discurso em defesa dos direitos humanos não passa de uma 
forma velada de expressão dos interesses dos poderosos 
contra os povos a eles subjugados. Uma boa crítica a esta 
última visão pode ser encontrada nas seguintes 
considerações de Michael Ignatieff: 

 
A difusão mundial das normas dos direitos humanos 
é frequentemente vista como uma consequência 
moral da globalização econômica. O informe anual 

                                                 

diferente de como usualmente empregamos essa expressão em Direito), 
que temos apenas porque há uma lei que os declara, ou porque se 
derivam de alguma lei que os precede. O que faz dessas leis justas ou 
boas é um outro problema, assim como se é possível que exista algum 
direito social que contrarie um direito natural. Note-se que, seguindo 
essas definições, nem todos os direitos humanos são ou precisam ser 
considerados direitos naturais. Direitos humanos podem ser direitos 
sociais (no sentido de Thomson). Não há nenhuma incompatibilidade na 
junção entre a tese positivista e a asserção de que existem direitos 
humanos mesmo que não haja um sistema jurídico ou autoridades 
incumbidas de dar-lhes execução (diferentes das autoridades jurídicas de 
cada nação ou Estado). De todo modo, como bem disse Joel Feinberg, 
a teoria dos direitos humanos é neutra com respeito a tais questões 
ontológicas (sobre a existência dos direitos morais) e epistemológicas 
(sobre como somos capazes de descobri-los ou identificá-los). A 
propósito, veja-se: Feinberg, J. Social philosphy. Prentice Hall, 1973, p. 85; 
também a tradução: Feinberg, J. Justiça social. São Paulo; Zahar, p. 129. 
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do Departamento de Estado do Governo dos 
Estados Unidos sobre a prática dos direitos 
humanos no mundo descreve os direitos humanos e 
a democracia— juntamente com “dinheiro e a 
Internet”—como uma das três linguagens universais 
da globalização. Isso facilmente conduz à idéia de 
que os direitos humanos equivalem a um estilo de 
individualismo moral que tem alguma afinidade 
eletiva com o individualismo econômico e o 
mercado global, e que ambos avançam de mãos 
dadas. Atualmente, a relação entre direitos humanos 
e dinheiro, entre globalização econômica e moral, é, 
contudo, mais antagônica, tal como pode ser visto, 
por exemplo, nas campanhas dos ativistas por 
direitos humanos contra a atuação e as práticas 
ambientais de grandes corporações multinacionais. 
Os direitos humanos tornaram-se globais não 
porque servem aos interesses dos poderosos, mas, 
primariamente, porque dão espaço aos interesses 
dos mais fracos. Os direitos humanos tornaram-se 
globais, ao terem se tornado locais, incorporando-se 
a si mesmos no solo das culturas e visões de mundo 
independentes do ocidente, de modo a sustentar as 
lutas das populações comuns contra Estados 
injustos e práticas sociais opressivas. Podemos 
[assim] caracterizar essa difusão global de uma 
cultura dos direitos humanos como uma forma de 
progresso moral, mesmo que ainda possamos 
permanecer céticos com respeito aos motivos que 
auxiliaram a produzi-la. De fato, os Estados 
signatários da Declaração Universal nunca 
acreditaram que ela poderia constranger seu 

comportamento.16 

                                                 

16 Ver: Ignatieff, Michael. Human rights as politics, Em The Tanner 
Lectures on Human Values (apresentada na Universidade de Princeton, em 
4-7 abril de 2000) – pode-se acessá-la na íntegra no site da Universidade 
de Utah: www.tannerlectures.utah.edu). Farei citações deste texto ao 

http://www.tannerlectures.utah.edu/
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Ignatieff ressalta um aspecto histórico importante da 

luta pelos direitos humanos: a revolução no discurso político 
em favor dos direitos humanos protagonizada por uma rede 
de organizações não governamentais (das quais a Anistia 
Internacional e a Human Rights Watch são apenas algumas das 
mais famosas), que passaram internacionalmente a 
pressionar politicamente os próprios Estados signatários da 
Declaração a praticarem o que pregavam (Ignatieff chama-a 
de The advocacy revolution): 

 
Essa revolução quebrou o monopólio do Estado 
sobre a condução de assuntos internacionais, dando 
luz ao que se tornou conhecido como sociedade civil 
global. Podemos aqui também acreditar em um 
progresso [moral], mesmo que ainda nos 
mantenhamos duvidosos sobre alguns de seus 
resultados. [Contudo,] a expressão ‘sociedade civil 
global’ subentende um movimento moral coeso, 
quando a realidade é antes o de uma furiosa e 
disputada rivalidade entre organizações não 
governamentais. A consciência dos direitos 
humanos globais, entretanto, não implica 
necessariamente que os grupos defensores dos 
direitos humanos de fato acreditem nas mesmas 
coisas. (...) Muitas dessas ONGs abraçam a 
linguagem universalista dos direitos humanos, 
porém de fato usam-na para defender causas 
altamente particularistas: os direitos de grupos 
nacionais, de minorias ou classes de pessoas. 

 
Isto é, o discurso universalista dos direitos humanos 

vem servindo a causas que poderíamos bem chamar de 
“particulares”. No entanto, isso poderia nos levar falsamente 

                                                 

longo deste ensaio; todas as citações são extraídas da versão eletrônica 
da conferência de Ignatieff. 
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a crer que há uma diferença moralmente significativa entre o 
que poderíamos chamar de um discurso “autêntico” de 
defesa dos direitos humanos e outros discursos, digamos, 
“inautênticos”, isto é, que apenas se valem de uma linguagem 
universalista para fins particulares, logo, “questionáveis”. 
Mas por que questionáveis? O que há de questionável na 
defesa de visões particulares sob o manto dos direitos 
humanos? Ora, afirma Ignatieff: 

 
[n]ão há nada de errado com o particularismo em si. 
Afinal, o universalismo que protege a todos se 
ancora, por último, em um compromisso particular 
com um grupo de pessoas importantes de um modo 
especial, cuja causa ou é íntima a suas próprias 
convicções, ou a seu próprio coração. 

 
Alegar um direito humano pode, portanto, ser 

compatível com a defesa de um interesse particular. Muito 
bem, mas se há algum problema, onde ele estaria? O 
problema, segue Ignatieff: 

 
é que o particularismo entra em conflito com o 
universalismo no ponto em que o compromisso de 
cada um com um grupo leva-o a encorajar violações 
dos direitos humanos de um outro grupo. Pessoas 
que se importam com violações dos direitos 
humanos cometidos contra os Palestinos podem não 
se importar tanto com as violações desses direitos 
cometidos por Palestinos contra Israelenses, e vice e 
versa. 

 
 Pode-se, analogamente, dizer que algo 

semelhante ocorre com os governos que apregoam a defesa 
dos direitos humanos em outros países, mas resistem a 
aceitar certos termos quando aplicados a sua própria 
conduta. Os Estados Unidos, por exemplo, têm-se mantido 
relutantes em aceitar certos termos da Declaração Universal 
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e outros acordos internacionais que põem em questão certas 
práticas jurídicas e políticas, internas e externas, em seu país. 
É que a utopia a que aspiram os ativistas dos direitos 
humanos, a utopia, a saber, de uma ordem jurídica 
internacional que tenha capacidade ou poder de aplicar 
penalidades contra os Estados e seus governantes, contraria 
certas concepções nacionais sobre a origem da legitimidade 
dos direitos civis no âmbito de uma nação. Os norte-
americanos, por exemplo, prendem-se à concepção de que 
os direitos civis de seus compatriotas derivam sua 
legitimidade não de tratados ou acordos internacionais, e sim 
do exercício da soberania nacional de seu povo (algo 
defendido, aliás, por todos os países signatários da própria 
Declaração). Assim, a alegação externa de que os Estados 
Unidos ferem o direito humano à vida ao admitir a aplicação 
da pena capital acaba por exercer pouca ou nenhuma 
influência no meio político interno (e, de fato, não exerce 
influência efetiva nos meios jurídicos de qualquer outro 
país). 

 Isso significaria que a Declaração dos 
Direitos Humanos, dentre outros tratados internacionais, é 
ineficaz no que diz respeito à sua capacidade ou poder de 
alterar os direitos legais existentes no âmbito próprio de cada 
nação? Ou significaria que a Declaração apenas serve para 
justificar de modo casuístico a intervenção de um país mais 
poderoso sobre outro, política e economicamente mais 
fraco, isso sempre que os interesses particulares, políticos e 
econômicos, do primeiro estiverem em risco? É possível. O 
que deveria nos levar a pensar sob que circunstâncias um 
país (ou grupo de países) pode arrogar-se o poder de intervir 
em outro país sob o pretexto de proteger os direitos 
humanos, já que, ordinariamente, há muitos interesses em 
jogo, interesses alheios de fato ao mero interesse de proteger 
esses direitos. Temos assim duas questões interligadas: 
primeiro, se fizer sentido, tal como supus na seção anterior, 
aceitar que uma nação ou país tenha o direito à não 
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interferência externa, e se esse direito deriva-se dos direitos 
humanos, então sob que circunstâncias a própria defesa 
desses direitos poderia justificar a interferência exterior? 
Voltarei a isso ao final deste ensaio. 

 
III 

 
Muito bem, vale a pena agora clarear quais são 

divergências principais entre os filósofos sobre o tema em 
questão. Vou tomar como referência a crítica feita por 
Charles Taylor a uma certa versão do liberalismo em uma de 
suas conferências mais conhecidas, a Conferência Inaugural 
da University Center for Human Values, da Universidade de 
Princeton, intitulada The politics of recognition (A política do 
reconhecimento), debatida por, entre outros, Jürgen 
Habermas e Michael Walzer.17 Um dos temas de Taylor é a 
oposição entre direitos individuais e objetivos coletivos 
(entendidos como relativos a uma comunidade, logo como 
objetivos não necessariamente universais). Taylor, a fim de 
ilustrar seu ponto, toma como exemplo a reivindicação das 
lideranças políticas de Quebec em favor de certas restrições 
legais ao uso de outras línguas que não o francês nas escolas 
e em atividades comerciais, o que a princípio feriria 
princípios contidos na Carta Canadense de Direitos que 
muito recentemente havia entrado em vigor, mais 
precisamente, em 1982.18 O objetivo dos quebequianos era 

                                                 

17 A conferência de Charles Taylor foi originalmente publicada no livro 
Multiculturalism: examining the politics of recognition, editado por Amy Gutman 
(Princeton University Press, 1992), cuja segunda edição, de 1994, foi 
expandida com textos de Anthony Appiah, Jürgen Habermas, Steven 
Rockefeller, Michael Walzer e Suzan Wolf. Minhas referências serão 
desta segunda edição.  

18 Uma das leis aprovadas em Quebec proibia famílias francófonas e 
imigrantes a enviarem seus filhos a escolas anglófonas (embora 
permitissem que famílias anglófonas enviassem suas crianças a escolas 
francófonas). Outra lei proibia informações comerciais em inglês (esta 
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proteger a tradição linguística e cultural de sua comunidade 
diante da perspectiva gerada pela nova carta constitucional 
que uniformizava direitos e preconizava liberdades civis, em 
um contexto, porém, largamente de submissão ao domínio 
da cultura canadense anglófona. Na visão dos quebequianos, 
os direitos declarados na Carta conduziriam a um 
enfraquecimento da cultura de origem francesa, parte 
essencial da identidade de sua comunidade. O problema para 
os demais canadenses, porém, era como admitir exceções do 
tipo reivindicado pelos quebequianos, pois tais exceções 
implicariam restrições às liberdades dos cidadãos canadenses 
em Quebec, restrições que não eram, todavia, admissíveis 
nas demais localidades. Assim, para a maioria dos 
canadenses anglófonos, o ato de uma sociedade adotar 
certos objetivos coletivos particulares como preeminentes 
frente a certas liberdades individuais ameaçava os 
pressupostos universalistas fundamentais contidos na Carta 
Canadense, pressupostos elementares a toda e qualquer 
Constituição liberal e democrática. 

Taylor toma esse exemplo de polêmica nacional 
como ilustrativa do conflito entre duas visões opostas dentro 
da tradição liberal. A primeira visão considera que direitos 
individuais sempre são preeminentes e devem ter, com 
efeito, precedência absoluta sobre objetivos coletivos. Taylor 
aponta como líderes dessa visão os filósofos John Rawls, 
Ronald Dworkin e Bruce Ackerman, entre outros. A versão 
que Taylor nos oferece dessa tese é a de que uma sociedade 
liberal é aquela que não adota nenhuma visão particular 
substancial sobre as finalidades da vida. O que une a 
sociedade, segundo essa concepção, é tão somente o forte 
compromisso procedimental a tratar todas as pessoas com 
igual respeito. Dentre as suposições filosóficas 

                                                 

lei foi suspensa pela Suprema Corte Canadense, substituindo-a por outra 
que permite informações em inglês desde que acompanhadas de 
informações em francês). 
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compartilhadas pelos adeptos dessa concepção encontra-se 
a visão kantiana de que a dignidade humana consiste 
primariamente na autonomia dos indivíduos, isto é, na 
habilidade de cada pessoa de determinar para si mesmo o 
conteúdo do que pode representar uma vida boa (ou, se 
preferirmos, de um ideal de vida bem sucedida). Esse 
compromisso procedimental difere dos compromissos 
substantivos concernentes às mais diversas visões sobre os 
fins a que devemos buscar individual e coletivamente 
durante nossa vida. Uma sociedade liberal, com efeito, seria 
aquela que não adotaria nenhum compromisso substancial 
sobre a finalidade da vida individual ou comum. Uma 
sociedade que, no entanto, estipulasse mediante legislação 
restrições ao modo como os indivíduos emularão certas 
virtudes, dada a diversidade e pluralidade de visões sobre o 
que conduz a ser virtuoso, acabaria por violar essas normas 
procedimentais elementares. 

Michael Walzer, interpretando e concordando com a 
posição de Taylor, discrimina o que chamou de “Liberalismo 
1” e “Liberalismo 2”. Segundo Walzer: 

 
O primeiro tipo de liberalismo (“Liberalismo 1”) 
está comprometido do modo mais forte possível 
com os direitos individuais e, quase como uma 
dedução disso, com um Estado rigorosamente 
neutro, isto é, um Estado sem projetos culturais ou 
religiosos ou, de fato, sem quaisquer tipos de 
objetivos coletivos além da liberdade pessoal e a 
seguridade física, bem-estar e segurança de seus 
cidadãos. O segundo tipo de liberalismo 
(“Liberalismo 2”) admite um Estado comprometido 
com a sobrevivência e prosperidade de uma nação, 
cultura ou religião particular, ou de um conjunto 
(limitado) de nações, culturas ou religiões—desde 
que os direitos básicos dos cidadãos que têm 



Agemir Bavaresco; Francisco Jozivan Guedes de Lima (Orgs.) 521 
 

 

 

compromissos diferentes, ou mesmo nenhum 

compromisso, sejam protegidos.19 

 
Na interpretação de Walzer, o liberalismo 2 é 

“opcional” (isto é, os defensores do liberalismo 2 estão 
dispostos a “pôr numa balança” a importância da adoção de 
certas formas de tratamento uniforme contra a importância 
da sobrevivência de certas culturas, e eventualmente optam 
em favor da última opção, tanto quanto optam em favor da 
primeira). 

Taylor rechaça fortemente o primeiro tipo de 
liberalismo. Para Taylor, esses dois tipos de liberalismo 
expressam dois modelos adversários de política, sendo que 
para ele o problema é que, seguindo-se o primeiro tipo de 
liberalismo, o respeito igual a cada indivíduo acaba 
requerendo que cada pessoa seja tratada de uma forma neutra, 
de uma forma, digamos, “cega às diferenças”. A intuição 
fundamental a esse tipo de liberalismo, diz Taylor, é a de que 
nossas justificativas para tratar todos de modo igual derivam-
se de nossa igualdade básica, e não de nossas diferenças.20 A 
crítica do segundo tipo de liberalismo ao primeiro é que este 
viola o “princípio da não-discriminação”, ao negar a 
identidade por forçar cada um a viver sob um molde 
homogêneo que, do ponto de vista particular, é 
simplesmente visto como falso. Mais ainda, que todo esse 
conjunto de princípios neutros, cegos à diferença, que 
defendem uma política pública em favor da igualdade (e que 
partem de uma noção de “dignidade” igualmente neutra e 
vazia) é de fato reflexo de uma cultura hegemônica, que 
suprime culturas adversárias minoritárias sob o manto 
hipócrita de uma “justiça cega”. Consequentemente, conclui 

                                                 

19 Multiculturalism, p. 98. 

20 A formalidade do conceito kantiano de dignidade exemplificaria essa 
idéia. 
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Taylor, essa sociedade supostamente justa, porém cega às 
diferenças, é não apenas desumana, mas altamente, ainda que 
de um modo sutil ou inconsciente, discriminatória.21 

Desse modo, uma sociedade liberal que compartilhe 
o ideal multicultural do reconhecimento, que se guie, com 
efeito, por ideais liberais do segundo tipo, seria uma 
sociedade apta a admitir que os direitos dos indivíduos 
podem e devem ser pesados juntamente com certos 
objetivos coletivos. O que poderia nos levar a supor que 
coletividades também possuem direitos, e direitos por vezes 
não raramente contrários a certos direitos dos indivíduos. 
Assim, proteger a identidade de coletividades no interior de 
uma sociedade liberal não seria apenas um objetivo político 
recomendável, mas uma obrigação política. Na versão de 
Walzer, um adepto do liberalismo 2 não vê problemas em 
pôr na balança objetivos coletivos particulares e direitos 
individuais igualitários; de fato, ele inclusive exigiria que 
certos interesses coletivos demandem sua atenção da parte 
do Estado, mesmo que isso ponha em risco certos direitos e 
requisitos de imparcialidade. 

 
IV 

 
Mas há um problema com essa forma de 

"comunitarismo" propugnada por Charles Taylor. Em sua 
crítica à insensibilidade dos argumentos liberais à luta pelo 
reconhecimento, Taylor aponta para a plausibilidade da 
preeminência de certos objetivos coletivos frente aos direitos 
dos indivíduos. Habermas foi um dos que criticaram essa 
concepção. Em seus comentários ao texto de Taylor, 
Habermas ressaltou que é verdade que ‘pessoas, assim como 
personalidades jurídicas, somente tornam-se indivíduos no 

                                                 

21 Multiculturalism, p. 43. 
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curso de um processo de socialização’. No entanto, diz 
Habermas: 

 
Uma teoria dos direitos corretamente compreendida 
requer uma política de reconhecimento que proteja 
a integridade do indivíduo nos contextos vitais em 
que sua identidade é formada. [Porém] isso não 
requer um modelo alternativo que corrigiria o 
padrão individualista do sistema de direitos no 
âmbito de outras perspectivas normativas. Tudo o 
que é requerido é a consistente atualização do 

sistema de direitos.22 

 
É o que Dworkin sustentou de forma eloquente em 

seu famoso ensaio ‘Levando os direitos a sério’.23 Fala-se de 
modo confuso, diz Dworkin, quando se fala de um suposto 
conflito entre os direitos dos indivíduos e os “direitos da 
sociedade”, do que se pode inferir que também falamos 
confusamente quando nos referimos a “direitos coletivos”, 
“direitos dos grupos”, das “nações”, “culturas”, “tradições”, 
etc., em um sentido oposto ao direito dos indivíduos. 

A insistência, porém, na defesa de “direitos” 
coletivos da parte de uma série de críticos ao liberalismo, 
especialmente os críticos ao liberalismo 1 de que nos fala 
Walzer, deve-se à crença de que o discurso em favor dos 
direitos humanos encontra-se justamente fragilizado dado 
esse seu “núcleo individualista” forte. Esse defeito imanente 
poderia, imaginam os críticos, ser suprimido caso o discurso 
fosse temperado por uma ênfase nos deveres sociais e nas 
responsabilidades dos indivíduos para com suas 
comunidades. Argumenta-se, assim, que o apelo universal 
aos direitos humanos somente poderá ser revitalizado se seu 

                                                 

22 Multiculturalism, p. 113. 

23 Dworkin, R. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, 
p. 283-314. 
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viés individualista for amenizado, dando-se mais ênfase, por 
exemplo, a outras partes da Declaração, como o artigo 29, 
onde se afirma que ‘todos têm deveres para com a 
comunidade, já que apenas no interior da qual sua liberdade 
e o pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível’. 
Ignatieff considera que há uma tendência a aceitar essas 
idéias mesmo dentre os ativistas ocidentais dos direitos 
humanos: 

 
Esse desejo de diluir o peso do individualismo no discurso 
dos direitos é orientado tanto por um desejo de tornar os 
direitos humanos mais palatáveis às culturas menos 
individualistas do mundo não-ocidental como também de 
responder às inquietudes de comunitaristas ocidentais em 
torno do impacto corrosivo dos valores individualistas na 
coesão social no ocidente. 

 
Porém, segue Ignatieff, com isso cria-se uma visão 

equivocada acerca do significado de o que são efetivamente 
direitos e de porque sua linguagem é atrativa também a 
milhões de pessoas do mundo não-ocidental: 

 
Direitos somente são significativos se conferem 
titularidades (entitlements) e imunidades aos 
indivíduos; eles somente têm força e efeito (bite) se 
puderem ser impostos (enforced) contra instituições 
como a família, o Estado e a Igreja. Isso permanece 
uma verdade mesmo quando se tratam de direitos 
coletivos ou de grupo. Alguns desses direitos—
como o direito a falar sua própria língua ou praticar 
sua própria religião—são pré-condições essenciais 
para o exercício do direito individual. O direito a 
falar uma língua de sua escolha não significará muita 
coisa se a língua já tiver morrido. Por essa razão, 
direitos de grupo são necessários para proteger 
direitos individuais. Mas o propósito e justificativa 
última do direito de grupo não é a proteção do grupo 
como tal, mas a proteção dos indivíduos que o 
compõem. Direitos de grupo à linguagem, por 
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exemplo, não devem ser usados para impedir um 
indivíduo de aprender uma língua além da língua de 
seu grupo. Os direitos grupais de praticar uma 
religião não deveriam obstruir os direitos dos 
indivíduos a deixar uma comunidade religiosa se 
assim optarem. 

 
Numa outra conferência, Ignatieff retoma essa sua 

crítica aos argumentos dos comunitaristas: 
 

Os que insistem em que os direitos civis e políticos 
precisam de uma suplementação com direitos sociais 
e econômicos fazem uma afirmação verdadeira—
que os direitos individuais somente podem ser 
exercidos efetivamente no interior de uma estrutura 
que proteja direitos coletivos—porém, eles podem 
estar com isso obscurecendo a relação prioritária que 
há entre o individual e o coletivo. Direitos 
individuais sem direitos coletivos pode ser algo 
difícil de se exercer, porém, direitos coletivos sem 
direitos individuais significa tirania. 

 
Estou perfeitamente de acordo com Ignatieff, ao 

menos até aqui. O que me permitirá passar adiante e 
considerar a plausibilidade da tese que afirma a 
compatibilidade entre o “individualismo” dos direitos 
humanos e a exigência de proteção aos valores e tradições 
particulares, isto é, não universalistas. 

 
V 

 
Tomemos o “liberalismo 1” como exemplo do que 

poderíamos chamar de versão “extremada” do discurso 
liberal, ou “versão iluminista”. Penso que uma das 
explicações para o extremismo dessa visão é o apego de seus 
defensores a uma concepção equivocada sobre o que pode 
constituir uma razão (justificada) para agir, logo, uma certa 
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visão restritiva sobre o que os filósofos costumam chamar 
de raciocínio prático. Os liberais extremados estão 
comprometidos com a visão de que nossas ações somente 
são legitimáveis caso possa-se demonstrar que se derivam de 
razões ou justificativas capazes de serem aceitas como tais 
por todo e qualquer sujeito de posse da razão. Ações 
políticas ou com alguma implicação política deveriam, 
portanto, aludir a razões capazes de serem aceitas por todo 
e qualquer sujeito racional (somente ações que não têm 
importância pública ou política poderiam aludir a razões 
particulares; mesmo assim, se tais ações de algum modo 
afetarem o “interesse público” ou alheio, então elas teriam 
de apelar a justificativas universais). Os liberais extremados 
seriam adeptos, portanto, de uma concepção procedimental 
sobre a justiça política, já que justificativas universais não 
poderiam ser atreladas a concepções particulares sobre o que 
é bom: somente justificativas formais que abstraem de tais 
conteúdos ou interesses particulares é que poderiam ser 
aceitas num cenário público.24 

Uma forma de explicar a diferença entre as visões 
extremadas do liberalismo e outras formas mais 
“moderadas” é mostrando suas diferenças quando às 
justificativas que podemos ter para agir individualmente. A 
tese liberal extremada seria a de que se alguém tiver alguma 
razão para agir, então essa razão precisa ser (necessariamente, 
num sentido logicamente rigoroso) uma razão universal (ou 
universalizável).25 A tese certamente não é implausível, 

                                                 

24 Hans-Georg Flickinger acrescenta a isso a visão de Carl Schmitt de que 
a legitimidade política na sociedade da democracia de massas não se 
baseia mais em convicções valorativas substantivas, e sim única e 
exclusivamente na ‘legalidade formal do procedimento’ (ver: Flickinger, 
Op. Cit., p. 77). Flickinger não considera essa visão como expressão de 
uma versão “extremada” do liberalismo, e sim como expressão da essência 
da visão liberal. 

25 Uma versão menos extrema é a visão defendida por Thomas Scanlon. 
Segundo Scanlon, há uma diferença entre uma opinião "racional" e uma 
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porém, com ela se afirma igualmente que nenhuma razão 
completa ou puramente particular para agir poderia ser 
tomada como uma boa razão, uma razão justa ou justificada 
(em outras palavras, se tenho uma razão justificada para agir, 
então essa razão necessariamente não pode ser apenas uma razão 
particular).26 Mas essa tese é falsa, pois ela implica que 
nenhuma razão particular para agir pode ser considerada 
uma boa razão ou uma razão justa, de um ponto de vista do 
agente, em qualquer contexto político imaginável. Para 
prová-lo, basta mostrar que é possível admitir que alguém é 
capaz de estar de posse de uma boa razão particular para agir, 
e uma razão igualmente justa (pois não é contrária à justiça) 
e, mesmo assim, estar de posse de uma razão particular 
autêntica, isto é, uma razão pessoal (que não diz respeito a 
mais ninguém, e que poderia até mesmo ser recusada por 
outrem) capaz de motivar essa pessoa, mas sem cometer 
injustiça contra ninguém, e sem também precisar apelar a 
razões ou justificativas universais.27 Em outras palavras, que 
há razões boas e justas para agir que não se derivam, porém, 
da condição categórica de que se deva universalizá-la. 

Vejamos se sou capaz de criar um exemplo. Imagine 
a seguinte possibilidade. Diante de um hotel em chamas, 
você está em condições de salvar uma de duas pessoas presas 
no incêndio.28 Mas você pode salvar apenas uma delas, 

                                                 

opinião "razoável". Um princípio que oriente a ação é razoável se não 
puder ser rejeitado por um indivíduo racional capaz de ser afetado pela 
aplicação desse princípio. Scanlon defende sua visão especialmente em 
What we owe to each other (Harvard University Press, 1998). 

26 Penso que foi isso o que Kant expressou em uma de suas versões do 
imperativo categórico, a saber: ‘Aja de um modo tal que possas querer 
ao mesmo tempo em que a máxima de sua ação possa ser aceita como 
uma lei universal’. 

27 Scanlon diria que a ação nesse caso é permissível (Scanlon 1998).  

28 Esse tipo de dilema foi, ao que eu saiba, pela primeira vez apresentado 
pelo filósofo político William Godwin, no início do século XVIII. 
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qualquer uma das duas, e, digamos, sem riscos à sua pessoa. 
Uma das pessoas em perigo é um famoso cancerologista, 
ganhador de vários prêmios científicos, e atualmente em 
plena atividade. A outra é uma das faxineiras do hotel.29 
Como é impossível salvar ambas, é preciso decidir quem 
salvar. Uma razão deveria ser oferecida em favor da sua 
escolha. 

Suponhamos que você tenha optado por salvar o 
cancerologista. Sua razão poderia ser a seguinte: 
considerando todos os afetados por sua decisão, você optou 
por salvá-lo, já que as consequências dessa decisão contam 
em favor de sua utilidade (razões que apelam à utilidade são 
exemplos clássicos de razões imparciais).30 Suponhamos, 
porém, que você tenha chegado à conclusão de que sua 
decisão deve ser amparada por razões universais e 
imparciais, isto é, por justificativas que seriam aceitas por 
todo e qualquer sujeito racional diante das mesmas 
circunstâncias. Imagine que alguém lhe afirme que a melhor 
decisão, de fato a única decisão correta, e nesse sentido a 
única que admitiríamos como justa, seria aquela que seguisse 
algum critério ou regra que qualquer um de nós consideraria 
correta caso tivesse que escolhê-la numa “posição original 
sob um véu de ignorância”.31 Isto é, qual o critério que 

                                                 

Godwin pensou no dilema entre salvar duas pessoas, um bispo 
importante e uma pessoa comum. 

29 Esta versão foi apresentada por Ann McLean no contexto de uma 
crítica aos argumentos utilitaristas em Bioética (Maclean, A., The 
elimination of morality. Routledge,1993). Jonathan Dancy também 
empregou um exemplo similar, ao falar do dilema do marido que está 
diante do dilema de salvar sua esposa ou um desconhecido de um 
incêndio (Dancy, J. Moral reasons. Oxford: Blackwell Publishers, 1993). 

30 McLean considerou que salvar o cancerologista seria a decisão que um 
utilitarista ou um consequencialista consideraria a decisão correta. 

31 A propósito dos conceitos de “posição original” e “véu de ignorância”, 
consulte: Rawls, J. Liberalismo político. São Paulo: Ática,1993, pp. 65-68 
(ou mesmo Rawls, J. A Theory of Justice. Revised Edition. Cambridge, 
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consideraríamos que deveria orientar a decisão de alguém 
numa condição igual caso tivéssemos de escolhê-lo sob um 
véu de ignorância, isto é, caso nos fosse impossível saber em 
que lugar de fato estaríamos ou ocuparíamos nessa infeliz 
situação: se o lugar de uma das duas vítimas, ou se o lugar 
daquele que pode socorrer uma delas? Haveria algum critério 
que poderíamos tomar como justo dadas tais suposições 
contrafactuais? 

Há uma tendência entre alguns filósofos políticos, 
em particular, entre os que simpatizam com teorias 
contratualistas da justiça, como a de John Rawls, a concluir 
que o único critério de decisão justo, mesmo em situações 
extraordinárias desse tipo, seria um critério absolutamente 
imparcial. No entanto, os adeptos dessa visão 
frequentemente divergem sobre o conteúdo desse critério. 
Alguns defenderiam o cálculo de utilidade como critério 
imparcial32; outros pensariam em critérios igualitaristas, 
como o sorteio por exemplo (talvez alguém chegasse a 
indicar que há um conjunto de critérios, dentre os quais o 
sorteio figuraria como o mais imparcial de todos, mas que 
isso não nos impediria, por exemplo, de tomar o critério 
“Salve-se quem primeiro pediu por socorro” como um 
critério imparcial e justo). 

Penso que o que subjaz a essa visão é a suposição de 
que nossas decisões em dilemas como esse, mesmo em se 
tratando de uma situação extraordinária, seguem-se a 
critérios racionais que conformam o que alguns entendem 
como o conteúdo normativo do que muitos entendem por 
moralidade. A decisão que tomaríamos seria uma decisão 
moral (ou moralmente correta) se ela pudesse ser derivada 

                                                 

Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999, p. 
15-18). 

32 Richard Hare é o mais conhecido expoente dessa tendência (ver: Hare, 
RM. Moral thinking: its levels, method and point. Oxford Press, 1981). 
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mediante inferência de premissas dentre as quais figuraria 
alguma premissa maior que expresse um critério racional 
imparcial (como na visão de Richard Hare). Esse critério, 
regra ou norma teria que ser derivado de princípios racionais 
os quais aceitaríamos como princípios universais. 

Muito bem, e se a faxineira fosse a sua mãe? Você 
teria, nesse caso, que pensar em algum critério, regra, norma 
ou princípio que tornaria a escolha de salvá-la como sendo a 
escolha correta? Aliás, faria sentido dizer de sua decisão de 
salvar sua mãe que ela se segu de algum raciocínio ou 
inferência que toma como premissa algum critério 
universalizável, algo do tipo: ‘Todo e qualquer um deve, 
nessas circunstâncias, salvar sua própria mãe’? Ora, é certo 
que não. Ninguém tem o dever de, em toda e qualquer 
circunstância, salvar sua própria mãe ou quem quer que ame 
por razões particulares (a menos que a razão para salvar sua 
mãe seja algum sentimento de dívida, como talvez um 
kantiano sustentaria a respeito).33 

Eis aqui um contra-exemplo à tese de que todas as 
boas razões para agir são razões imparciais e universalizáveis. 
Pois quem negaria que ‘salvar sua mãe’ não é, nesse caso, 
uma boa razão para agir? Ao que parece, um sujeito racional 
não seria capaz de rejeitar essa razão como boa e legítima34, 
ainda que não seja um exemplo de uma razão imparcial que 
atenda aos interesses dos afetados de forma universal. 
Porém, trata-se certamente de uma razão particular, pois a 
razão que eu teria para escolher salvar minha mãe nessa 
situação e não o cancerologista reduz-se simplesmente ao 
fato de que ela é minha mãe. Suponhamos que alguém, 
porém, agora pergunte: Por que você decidiu salvá-la e não 

                                                 

33 Sobre a visão de Kant sobre a dívida, veja-se: Smit, Houston & 
Timmons, Mark. The Moral Significance of Gratitude in Kants Ethics, 
The Southern Journal of Philosophy 49 (4), 2011: 295-320. 

34 Imagino que um defensor do contratualismo de Thomas Scanlon 
aceitaria essa razão como permissível. 
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o cancerologista? E suponhamos que, diante desse 
questionamento, eu apenas indique o fato de que era minha 
própria mãe que estava ali, presa naquele trágico incêndio. 
Penso que eu não necessitaria de qualquer outra razão ou 
argumento adicionais. Não faz sentido dizer que é preciso 
subsumir minha escolha à alguma regra, norma ou princípio 
do tipo: Deve-se salvar a própria mãe! Aliás, se houvesse 
alguma obrigação de salvar a própria mãe isso talvez se 
derivaria de uma espécie de “dever de gratidão”.35 Mas nem 
todo mundo salvaria sua mãe em um caso como esse por 
gratidão. A maioria salvaria apenas e tão somente por amor. 
E se o motivo fosse a gratidão, como alguém conseguiria 
explicar porque é mais grato à sua mãe que ao benemérito 
cancerologista sem apelar a motivos ou razões bastante 
particulares? 

Há, portanto, razões particulares, e alguma muito 
particulares (como é o caso das razões associadas a 
sentimentos de amor ou afeição), que podem ser admitidas 
como razões suficientes para tomar certas decisões, dado 
justamente o contexto da decisão. E tais razões não são 
melhores que outras, ou mais justas que outras, porque 
seriam aceitas por todo e qualquer agente racional sob um 
véu de ignorância. Sujeitos egoístas, sob um véu de 
ignorância, não saberiam elencar um princípio imparcial que 
subordinasse decisões diante de tais situações. Ou seja, não 
há uma resposta correta desse ponto de vista hipotético e 

                                                 

35 Hume talvez diria isso. Porém, para Hume, o “dever de gratidão” é 
expressão de uma virtude natural, e não uma exigência abstrata 
decorrente de nossa submissão por autodeterminação a qualquer lei ou 
princípio independente de nossa natureza. Veja: Hume, D. Uma 
investigação sobre os princípios da moral. Campinas: Unicamp, 1995, p. 130 
(nota 42). 
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imparcial para conflitos de decisão que envolvam opções 
justificadas por razões particulares.36 

Com efeito, é equivocado dizer que razões boas e 
justificadas para agir são sempre razões justificadas de um 
ponto de vista imparcial ou universal. O mesmo se aplica, 
por analogia, a razões que orientam as decisões de alguém 
que mantém algum tipo de relacionamento ou vínculo 
particular com alguém, ou com um grupo de pessoas, 
digamos, com alguma comunidade. Assim, se sou membro 
de uma certa comunidade, as razões particulares que tenho, 
ou que posso vir eventualmente a ter para agir, podem ser 
plenamente justificadas do ponto de vista interno a minha 
comunidade. É claro que frequentemente tais razões podem 
entrar em conflito com outras, mas, consideradas prima facie, 
tratam-se de razões igualmente legítimas—de fato, somente 
em circunstâncias determinadas é que elas podem ser 
sobrepujadas por outras razões (mesmo que essas últimas 
sejam as únicas que se possa considerar sob um ponto de 
vista imparcial). Por exemplo, se tenho não apenas uma 
razão particular para agir, mas tenho, além disso, um direito a 
agir desse modo, então estou de posse de uma razão 
significativa. E se tenho um direito relativamente a alguém, 
este outro tem diante de mim uma razão forte para agir em 
conformidade a meu direito. E isso mesmo que o âmbito de 
nossas relações seja restrito a um domínio bastante 
particular. 

 

                                                 

36 Aqui tomo o termo ‘razão’ como equivalente a ‘razão justificada’. Isto 
é, penso que o exemplo do incêndio mostra como podemos estar não 
apenas motivados a agir por algo ou por circunstâncias de natureza 
particular; trata-se de um motivo justificado (ainda que intuitivamente 
justificado). A propósito do amor como razão para agir, veja-se: 
Frankfurt, Harry. The reasons of love. Oxford and Princeton: Princeton 
University Press, 2004. 
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VI 
 
Razões para agir ancoradas ou embasadas em 

direitos podem ser igualmente razões de natureza pessoal ou 
particular.37 Se os motivos pessoais que tenho para fazer ou 
deixar de fazer algo se encontram reforçados por um direito 
entendido como a ausência da obrigação de fazê-lo, então 
mesmo que meus motivos pessoais não possam ser 
“universalizados” (mesmo que meus motivos tomados 
como máximas não possam ser erguidos como leis ou 
motivos universais), ainda assim sou permitido a agir desse 
modo. Do mesmo modo, mesmo que eu me julgue da posse 
de motivos ou razões universalizáveis para não fazer algo, 
pode ser o caso que alguém tenha um direito sobre mim a 
que eu o faça (o que faz de seus motivos pessoais, motivos 
reforçados por um direito sobre mim). Talvez possa fazer 
sentido dizer que existam motivos universais e “impessoais” 
para respeitar os direitos alheios dada a expectativa de que 
meus próprios direitos sejam também reciprocamente 
respeitados. Porém, isso implicaria supor que os motivos 
impessoais que tenho para respeitar um direito derivam-se 

                                                 

37 Deixo por ora em aberta a questão de se toda razão para agir é uma 
razão pessoal ou subjetiva. A distinção entre razões “externas”—ou, nos 
termos que aqui emprego, razões “impessoais”—e razões “internas” – 
ou razões subjetivas ou “pessoais" foi sustentada especialmente por 
Bernard Williams (em ‘Internal and external reasons’, in: Moral Luck. 
Cambridge, 1981). Recomendo a leitura também do Apêndice que 
finaliza o livro de Thomas Scanlon acima referido (p. 362-73). Minha 
opinião é de que razões pessoais (no sentido de Scanlon mais do que no 
de Williams) podem ser externas. Uma razão, diz Williams, é externa se o 
agente continua tendo uma razão para agir mesmo caso seja falso que ele 
tenha algum motivo pessoal ou subjetivo para agir desse modo. Williams 
concluiu que não pode haver razões estritamente externas. Penso, no 
entanto, que respeitar um direito é uma razão tipicamente externa, pois 
continuamos dizendo que alguém deve respeitar o direito de alguém 
mesmo caso ele não possa ser motivado (mesmo caso ele seja, por 
exemplo, um psicopata). 
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(“artificialmente”, como diria Hume) de meus interesses 
pessoais reconhecidos como recíprocos; mas, vale assinalar, 
essa suposição de reciprocidade não precisa ser exatamente 
o que confere legitimidade à existência e ao respeito devido 
aos direitos alheios. Ou seja, se tenho efetivamente um certo 
direito, é esse fato (moral e jurídico) que primariamente serve 
de razão, e de uma razão usualmente suficiente (embora não 
necessariamente conclusiva), para que meu direito seja 
respeitado por quem tem o dever de respeitá-lo.38 

O uso impreciso das palavras ‘direito’ e ‘dever’ pode 
estar na base dos mal-entendidos proporcionados por 
algumas das visões liberais da tradição iluminista. Veja-se, 
por exemplo, a clássica polêmica entre Kant e Benjamin 
Constant. Em ‘Sobre um suposto direito de mentir por amor 
à humanidade’, Kant responde à crítica que lhe foi dirigida 
por Benjamin Constant defendendo a tese de que a fonte do 
direito encontra-se em princípios universais, dentre os quais 
o princípio que exige de cada um o dever de veracidade 
(Kant refere-se à veracidade nas declarações a que não se 
pode evitar como sendo ‘o dever formal do homem em 
relação a quem quer que seja’). Constant era de uma posição 
bem diferente. Para Constant, o conceito de dever não pode 
ser visto de forma inseparável do conceito de direito. ‘O 
dever’, diz Constant, ‘é o que num ser corresponde aos 
direitos de outro’. Isto é, ‘onde nenhum direito existe 
também não há deveres’. E conclui, ‘dizer a verdade é um 

                                                 

38 No sentido que estou empregando, uma razão é suficiente se, em geral, 
nada mais é exigido para eu aja de um certo modo (o que não impede 
que, sob circunstâncias diversas, isso não seja o caso). Uma razão é 
conclusiva se, consideradas todas as circunstâncias, nada mais me é exigido. 
Se uma razão não é suficiente, ela é insuficiente (isto é, ela sempre exige 
considerações ou razões adicionais). Uma razão é inconclusiva se, dadas 
as circunstâncias, for-me exigido algo mais. 
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dever, mas apenas em relação àquele que tem direito à 
verdade’.39 

Constant tem toda a razão. Para tornar isso mais 
claro, pretendo clarear o que entendo como sendo um 
direito (entenda-se aqui o que em nossa tradição chamamos 
de direito subjetivo). Em linhas gerais, há duas coisas diferentes 
que queremos dizer quando afirmamos que alguém possui 
um direito. Podemos com essa palavra estar dizendo que 
uma pessoa tem a liberdade ou a licença para fazer (ou deixar 
de fazer) alguma coisa. Em outras palavras, estamos com 
isso afirmando que ela não está submetida à obrigação ou 
dever de fazer (ou deixar de fazer) alguma coisa. Chamemos 
a este primeiro tipo de “direito” de permissão ou privilégio. Mas 
podemos estar dizendo algo substancialmente diferente 
quando dizemos que certa pessoa tem um direito 
relativamente a outra, entendendo com isso que esta outra 
pessoa tem um dever relativamente à primeira. Chamemos a 
este segundo tipo de “direito” de direito em sentido estrito, 
direito como exigência, ou simplesmente direito.40 Também 
dizemos que alguém tem um direito quando afirmamos que 
essa pessoa tem um certo poder de modificar os “direitos” 
(liberdades ou direitos em sentido estrito) de outrem, ou 
quando ela tem uma certa imunidade respectivamente ao 
poder de outros (isto é, quando alguém se encontra sob a 
condição de não ser afetada pelo poder de outrem). Judith 

                                                 

39 Kant, I. Sobre um suposto direito de mentir por amor à humanidade 
(1797), em: Kant, I. A paz perpétua e outros opúsculos. Lisboa: Edições 70, 
p.173-179. Sobre o debate entre Kant e Constant, veja-se também: 
Puente, Fernando Rey (Org.). Os filósofos e a mentira. Belo Horizonte: 
Editora da UFMG, 2002. 

40 A denominação é de Wesley Newcomb Hohfeld, que distinguiu entre 
direitos entendidos como liberdades ou permissões (Hohfeld chamava-
os de liberties ou privileges), e direitos como reivindicações ou exigências 
(claims), que ele entendia simplesmente por ‘direitos’ ou por ‘direitos em 
sentido estrito’ (ver: Hohfeld, WN. Fundamental legal conceptions. The 
Lawbook Exchange, 2001). 
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Jarvis Thomson considerou ainda um quinto tipo de direito, 
que ela chamou de ‘direitos compostos’ (cluster-rights), que são 
direitos reunidos, que incluem, portanto, dois ou mais tipos 
de direitos (os direitos à vida, à liberdade e à propriedade são 
exemplos típicos).41 Assumindo a designação de Thomson, a 
maior parte dos direitos humanos seria de direitos 
compostos.42 

 
VII 

 
Voltando ao dilema do incêndio. Quem eu devo 

salvar: minha mãe ou o cancerologista? Se o que 
pretendemos com essa pergunta é alguma resposta do tipo: 
‘Que regra ou princípio universal guia nossa ação nessas 
circunstâncias?’, então estamos diante de uma dificuldade 
intransponível. Pois é possível formular regras diferentes, e 
com pretensões universalistas, que conduzem, todavia, a 
conclusões opostas. ‘Todo e qualquer um deve, nessas 
circunstâncias, salvar sua própria mãe e não o cancerologista’ 
é tão concebível do ponto de vista imparcial como ‘Todo e 
qualquer um deve, nessas circunstâncias, salvar o 

                                                 

41 Ver: Thomson, JJ. The realm of rights, p. 37-60. 

42 Se aceitarmos as definições de Judith Thomson, então, se tenho um 
direito em sentido estrito relativamente a alguém, isso equivale a que este 
alguém tenha um dever (o termo usado por Hohfeld e Thomson é duty) 
relativamente a mim. Note-se que a relação é de equivalência e não de 
implicação material. Se tenho um direito no sentido de um privilégio ou 
permissão, isso equivale a dizer que não estou sob a obrigação de não 
fazer algo, e se tenho um direito relativamente ao Estado de que ele 
proteja minhas liberdades, isso equivale a dizer que o Estado tem o dever 
(duty) de proteger minhas liberdades. Um dever correlato a um direito, 
por sua vez, implica um dever (ought) em sentido prático da parte daquele 
que está submetido ao dever (duty). Dizer que há um dever em sentido 
prático, nesse caso, é o mesmo que dizer que há uma razão, e uma forte 
razão (isto é, uma razão conclusiva), para se agir ou deixar de agir de certo 
modo. 
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cancerologista’ (dadas as conseqüências), bem como ‘É 
melhor jogar uma moeda’ (preservando, assim, a equidade). 
Porém, teria eu alguma razão para salvar minha mãe? 
Certamente, trata-se de minha mãe (uma razão particular). 
Teria eu, por outro lado, alguma razão para salvar o 
cancerologista? Certamente, e muitas (gratidão, benefício 
comum, utilidade, etc.). Teria o bombeiro, que não me 
conhece, muito menos à minha mãe, alguma razão para 
preferir salvá-la ao invés de salvar o cancerologista. Teria eu 
alguma obrigação de salvar o cancerologista (ou minha mãe, 
ou algum dos dois)? Teria o bombeiro obrigação de salvar o 
cancerologista ao invés de minha mãe? Ora, parece razoável 
dizer que ninguém está sob o dever estrito de salvar qualquer 
um dos dois. Afinal, nenhum dos dois tem qualquer direito 
sobre mim ou sobre o bombeiro a ser salvo em preferência 
ao outro.43  

Então, é verdadeiro afirmar que tenho uma razão 
(particular) para salvar minha mãe, e é inclusive plausível 
admitir que essa razão é subjetivamente mais forte que 
qualquer outra razão que eu porventura pudesse ter para 
salvar o cancerologista. E sabendo que não tenho nenhum 
dever estrito de salvar o cancerologista, tenho permissão para 

                                                 

43 Por ‘dever estreito’ entenda-se aqui o que Hohfeld entendia por duty 
(talvez as coisas fossem diferentes se eu tivesse me comprometido com 
algum dos dois, por meio de uma promessa, por exemplo; nesse caso eu 
estaria sob um dever estrito, pois ambos teriam com respeito a mim um 
direito). Sugiro, porém, que aceitemos que não exista, nesse caso, 
nenhuma dever ou obrigação estrita desse tipo. Então, poderíamos dizer 
que estou livre para salvar qualquer um dos dois (ou nenhum deles)? 
Nesse caso, penso que sim. É o que Hohfeld chamou de privilégio (o que 
chamei acima de permissão). No entanto, há teorias morais que sustentam 
que temos uma “obrigação moral” nesses casos de salvar alguém (logo, 
ao menos um dos dois). Peter Singer defendeu isso no capítulo 8 de seu 
livro Ética Prática (São Paulo: Martins Fontes, 1994). Acredito que já 
tenha ficado clara aqui minha suspeita quanto à existência desse tipo de 
“obrigação” (ver: Azevedo, MAO. ‘Há obrigações fora do Direito?’ 
Revista Bioética, CFM, 8 (2), 2000: 265-284). 
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decidir. Essa permissão (liberdade ou privilégio), sendo 
também um tipo de “direito”, reforça minhas razões: tenho 
razões ou motivos pessoais suficientes para salvar minha 
mãe e não estou sob a obrigação de não salvá-la ou de salvar 
o cancerologista. Meu argumento é, portanto, conclusivo. 

Assim, se tenho motivos ou razões particulares 
suficientes para agir de um certo modo e se tenho algum 
“direito” (no sentido de privilégio) a agir desse modo, então 
tenho fortes motivos e razões (eventualmente conclusivas) 
para agir assim. Essa conclusão torna-se ainda mais 
significativa se eventualmente for verdadeiro que eu tenha o 
direito a que ninguém, no caso, interfira em minhas decisões 
(já que isso implica um dever correlato de outrem a não 
interferir em minhas decisões). 

Razões particulares podem, portanto, embasar 
racionalmente decisões, e direitos podem eventualmente 
reforçá-las. E isso independentemente de qualquer apelo 
filosófico acerca de se minhas razões ou motivos pessoais 
são ou não universalizáveis. 

 
VIII 

 
Pode-se daí derivar argumentos em favor de que se 

proteja uma certa forma de vida particular em respeito 
primariamente a direitos individuais (e não primariamente a 
supostos direitos de grupo)? Penso que sim. Se a existência 
ou proteção de uma cultura ou forma particular de vida for 
um meio essencial para a prosperidade de certos direitos 
individuais incontroversos, então estamos diante de uma 
razão prima facie não controversa em favor da proteção dessas 
tradições e formas particulares de existência. Além disso, 
pode ser o caso que a própria defesa de certos valores 
particulares represente o conteúdo de um direito 
incontroverso. De qualquer forma, nada disso implica a 
necessidade de subordinar a alguma razão imparcial a defesa 
de algum motivo ou razão particular, todavia ancorado em 
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algum direito individual incontroverso; pois não se trata de 
dizer que para todo direito individual é preciso que haja uma 
razão imparcial para defendê-lo (ou para aprovar os motivos 
de seu uso) e sim apenas que a proteção dos direitos 
individuais como tais é algo justo e desejável de modo 
universal. Pois é verdadeiro que há certas razões imparciais 
que podem, por exemplo, ser sobrepujadas justamente por 
direitos individuais (por exemplo, razões de utilidade podem 
ser razões imparciais e mesmo assim serem insuficientes para 
superar uma razão particular contrária ancorada em algum 
direito individual).44 Pode, não obstante, fazer sentido dizer 
que temos razões universais (logo, indiscriminadamente 
comuns) para que os direitos individuais sejam protegidos, 
mas isso não implica dizer que a razão “fundamental” 
(essencial, própria ou única) para o reconhecimento de todo 
direito seja a possibilidade de que se possa universalizá-lo.45 
A aprovação de um sistema que proteja universalmente, isto 
é, sem discriminações, os direitos de cada um pode significar 
que temos uma razão comum, porém, adicional, para 
protegê-los (talvez até mesmo razões de utilidade, como as 
que Hume considerou como sendo as razões que 
efetivamente nos motivam a defender regras ou princípios 
de justiça, incluindo o direito à propriedade).46 

                                                 

44 Judith Jarvis Thomson defendeu enfaticamente essa idéia em The realm 
of rights. Por exemplo: pode ser eventualmente verdadeiro que a morte de 
alguém possa trazer benefícios em termos de utilidade; do que se conclui 
que razões de utilidade não são sequer razões suficientes para justificar a 
infração ao direito individual de alguém a não ser morto. 

45 Assim, direitos, como tais, são bens comuns, ainda que o meu direito 
individual possa não ser ocasionalmente um bem (e, em algum sentido 
possa até mesmo ser eventualmente um mal) para outrem. 

46 Porém, note-se que mesmo esse argumento de Hume toma 
implicitamente a noção de direito como primitiva; assim, o motivo que 
temos em comum para defender os direitos das pessoas, a saber, a justiça, 
segue-se como um motivo ou razão adicional – daí, por exemplo, a 
conclusão de Hume de que a justiça só pode ser entendida como uma 
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O tema é complexo, e penso que minhas opiniões 
sobre o assunto ainda são apenas preliminares. Mas vou 
tentar clarear melhor o assunto partindo, novamente, de 
algumas reflexões de Michael Ignatieff. 

Ignatieff, na conferência Human rigths as idolatry, fez 
sua defesa de uma concepção individualista sobre os direitos 
humanos com argumentos que lembram conceitos 
sentimentalistas humeanos47 (embora, é verdade, Ignatieff 
não tenha feito qualquer referência a Hume em seu texto). 
Procurando salientar as diferenças entre os argumentos 
liberais de defesa dos direitos humanos e os argumentos 
filosóficos e teológicos presos a concepções metafísicas 
(desde as chamadas teorias do direito natural clássico e 
moderno até as versões teológicas), Ignatieff defendeu a 
seguinte visão secularizada sobre os direitos individuais: 

 
Uma defesa secular dos direitos humanos depende 
da idéia de reciprocidade moral: que julguemos as 
ações humanas pelo simples teste de se gostaríamos 
de estar no lugar de quem a recebe como fim. E 
desde que não podemos conceber quaisquer 
circunstâncias nas quais nós ou qualquer outro que 
conheçamos gostaria de ser abusado mental ou 
fisicamente, temos boas razões para crer que tais 
práticas deveriam ser tornadas ilegais. Que sejamos 

                                                 

virtude artificial. Para uma defesa da visão de Hume sobre a justiça, veja-
se: Wiggins, D. ‘Natural and artificial virtues: a vindication of Hume’s 
scheme’, em: Crisp, R. How should one live? Oxford, 1999, p. 131-139. 

47 Classificar a teoria de Hume é algo bastante difícil. Entendo-a, porém, 
como uma teoria “sentimentalista”, seguindo a denominação de Justin 
D’arms e Jacobson (ver: D’Arms, J & Jacobson, D. ‘Sentiment and 
value’, Ethics 110, Julho, 2000: 722-748). Para uma interpretação de 
Hume como um “sentimentalista”, porém “não-subjetivista”, veja-se: 
Árdal, PS. Passion and value in Hume’s Treatise, Edinburg: Edinburg 
University Press, 2ª Ed., 1989; e Baier, AC. A progress of sentiments, 
Cambridge: Harvard UP, 1991. 
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capazes desse experimento mental—isto é, que 
possuamos a faculdade de imaginar a dor e a 
degradação feita a outros seres humanos como se 
fosse em nós mesmos—é um fato acerca de nós 
como espécie [natural]. É porque todos somos 
capazes dessa forma de empatia limitada que 
possuímos uma consciência, e é porque agimos que 
queremos ser livres para chegar a nossas próprias 
conclusões e expressar essas justificativas. O fato de 
que há muitos seres humanos que permanecem 
indiferentes à dor dos outros não prova que eles não 
possuem essa consciência, pois apenas prova que 
essa consciência é livre. Essa liberdade é 
repreensível: ela torna os seres humanos capazes de 
atos livremente escolhidos de maldade, porém essa 
liberdade é constitutiva do que é a consciência. Tais 
fatos sobre os seres humanos—que eles sentem dor, 
que eles reconhecem a dor dos outros, e que eles são 
livres para fazer o bem e abster-se do mal—
proporcionam a base a partir da qual acreditamos 
que todos os seres humanos deveriam ser protegidos 
da crueldade. Tal concepção minimalista das 
capacidades humanas compartilhadas—empatia, 
consciência e livre arbítrio—descreve 
essencialmente o que é requerido para que um 
indivíduo seja um agente de qualquer tipo. Proteger 
esse agente da crueldade significa apoderá-lo de um 
núcleo de direitos civis e políticos. 

 
Mas o que significa dizer que “uma defesa secular 

dos direitos humanos depende da idéia de reciprocidade 
moral”? Penso que significa dizer que, pensando em razões 
oferecidas no contexto de um mundo já secularizado, a 
defesa dos direitos humanos somente é capaz de surtir efeitos 
psicológicos em todas as pessoas independentemente de suas 
crenças particulares, ou, em outras palavras, que ela somente 
é capaz de ecoar “no coração” de qualquer pessoa (isto é, de 
gerar empatia), caso sejamos de fato constituídos de uma 
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natureza psicológica tal que nos permita reagir de modo 
empático diante do sofrimento e da felicidade alheia, ou seja, 
caso sejamos de fato psicologicamente capazes de adotar uma 
posição de reciprocidade imaginária.48 

Mas é outra coisa dizer que é porque somos capazes 
de adotar essa posição que a existência dos direitos humanos 
se justifica. Pode ser verdadeira a tese (e penso que de fato 
é) de que somente somos capazes de aprovar um sistema de 
proteção aos direitos humanos porque somos dotados de 
uma certa estrutura psicológica comum que faz de cada um 
de nós seres capazes de reagir empaticamente ao sofrimento 
alheio, mas não é esse fato psicológico o que primeiramente 
justifica (em termos normativos) os direitos em geral, e os 
direitos humanos em particular. Nossa motivação para 
proteger os seres humanos de sua própria maldade pode 
estar ancorada em causas psicológicas, como a propensão 
universal e natural à empatia, da qual Hume nos falou com 
tanta originalidade, mas isso não é o mesmo que justificar a 
existência dos direitos a não ser vítima inocente da maldade 
alheia. Tais direitos devem existir antes e 
independentemente de nossa reação favorável à sua 
existência. 

                                                 

48 Hume chamou de sympathy (palavra que quer dizer compaixão, empatia 
ou simplesmente simpatia) à essa propensão natural a ser afetado de 
forma análoga pelos bem-estar ou mal-estar alheios. (‘Não há na natureza 
humana qualidade mais notável, tanto em si mesma como por suas 
conseqüências, que essa propensão a simpatizar com os outros e a 
receber por comunicação suas inclinações e sentimentos, por mais 
diferentes ou até contrários aos nossos. (...) É a esse princípio que 
devemos atribuir a grande uniformidade observável no temperamento e 
no modo de pensar das pessoas de uma mesma nação.’ Hume, D. Tratado 
da natureza humana. Livro II, parte I, seção XI, parágrafo 2. Trad. Débora 
Danowski, São Paulo: Unesp, 2001, p. 351.) Para Hume, a sympathy é 
uma tendência ou instinto que dá origem prsicológica a certos princípios 
benevolentes, inerentes à nossa constituição (frame) natural (Hume, D. 
Uma investigação sobre os princípios da moral. Seção V, parte II, parágrafo 30. 
Campinas: Unicamp, 1995, p. 100). 
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 Portanto, nossa capacidade universal de 
empatia torna possível, isto é, humana ou psicologicamente 
possível, a utopia de que os direitos humanos possam servir 
de referência atual ou futura para um sistema globalizado de 
direitos, bem como para a utopia de sua efetivação plena. No 
entanto, é nossa crença na legitimidade moral ou talvez até 
mesmo na existência efetiva dos direitos humanos 
individuais (como pensam os realistas e os positivistas que 
assumem a tese da realidade positiva dos direitos) o que 
justifica a criação de leis capazes de garanti-los, caso essa 
crença seja verdadeira. Tais direitos, portanto, precisam ter 
uma existência prévia à nossa simpatia e à decisão política de 
efetivá-los.49 

Nossa empatia para com os direitos humanos 
baseados em titularidades e liberdades aplicadas 
primariamente a indivíduos (e apenas secundariamente a 
grupos ou coletividades), compatíveis, todavia, com a 
proteção da diversidade cultural humana, vislumbrando, 
com efeito, a proteção dos valores coletivos e tradicionais 
como elementos essenciais para a proteção dos direitos dos 
próprios indivíduos, é um efeito psicológico-moral derivado 
do reconhecimento da existência prévia de direitos 
individuais à proteção das culturas e tradições.50 

                                                 

49 O mesmo poderíamos dizer do juízo contrafactual que tem em vista a 
suposição imaginária de uma decisão pessoal tomada numa posição 
original sob um véu de ignorância. Esse juízo também precisa supor que 
direitos reais têm uma existência prévia a nossas conclusões morais feitas 
sob condições epistêmicas de imparcialidade (a menos que aceitemos a 
tese anti-realista de que são nossos juízos que criam esses direitos, ao 
invés de os desvendarem). 

50 Lembro aqui novamente a distinção de Hume entre virtudes naturais 
e artificiais. Se nossa atitude moral diante de um direito se derivasse 
apenas por simpatia, então nosso senso moral seria despertado da mera 
contemplação desse fato, tal como ocorre, assim pensava Hume, com 
nossos sentimentos morais naturais (a benevolência, por exemplo), que 
é excitada da observação do sofrimento alheio. Nossa motivação, no 
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Nesse aspecto, noto uma diferença substancial entre 
minhas visões e a de Ignatieff. Em suas Tanner Lectures, 
Ignatieff chegou a interpretar os direitos humanos como 
essencialmente um discurso em favor de certas mudanças 
políticas nas leis nacionais. Mas há aqui uma diferença entre 
o discurso político dos ativistas em favor dos direitos 
humanos e os direitos humanos como tais. Ignatieff parece, 
todavia, sucumbir à tentação de tomar o ato discursivo de 
defesa dos direitos humanos como sendo a natureza própria 

                                                 

caso da benevolência, a aliviar o sofrimento alheio condiz com uma 
motivação natural: a mera contemplação do sofrimento alheio desperta em 
nós um sentimento desagradável, e, se somos de fato pessoas sensíveis 
ou “benevolentes” (isto é, se temos de fato esse traço de caráter), então 
esse sentimento tem a força psicológica suficiente para nos mobilizar a 
fazer algo no intuito de aliviar a dor alheia. Porém, no caso da 
contemplação de um direito prejudicado ou violado, nosso senso de 
justiça não atua tal como uma virtude natural. A contemplação de um 
direito prejudicado ou violado não excita imediatamente nossa simpatia; 
para Hume, é somente por uma via oblíqua que nosso senso moral é 
estimulado, pois, imediatamente, no caso de direitos, somos estimulados 
é pelo nosso interesse próprio. Mas se somos capazes de admitir que 
nosso senso moral também pode ser estimulado pela infração a um 
direito, então somos inevitavelmente obrigados a admitir que há um 
fenômeno antecedente que é causa desse sentimento. Mas que fenômeno 
seria esse? Não se trata, propriamente, do mal-estar alheio (pois, no caso 
de direitos infringidos, como o direito da propriedade, por exemplo, 
nossa simpatia pode estar propensa justamente a simpatizar com o 
contrário). Esse fenômeno tem de ser a própria infração ao direito. Em 
Hume, porém, a infração ao direito é vista como infração a um acordo, 
a uma convenção ou promessa, e o motivo psicológico imediato para 
manter esse acordo, convenção ou promessa (e o único psicologicamente 
plausível como sendo universal, nesse tipo de caso, entre nós, humanos) 
não é nossa benevolência, mas nosso interesse próprio. Assim, a 
motivação original para defender os direitos tanto nossos como os 
alheios é vista por Hume como derivada de nossos interesses pessoais, 
eminentemente particulares; é apenas secundariamente que somos 
capazes de, vislumbrando o arranjo inteiro, simpatizar com a justiça, 
derivando daí uma motivação “desinteressada” (isto é, não situada de um 
ponto de vista particular). 
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desses “direitos”, pois sua visão reduz os direitos humanos 
a ações lingüísticas em favor de um conjunto mínimo de 
direitos legais, em especial, direitos à liberdade política e civil. 
Ignatieff sustenta que tais direitos são a condição para a 
busca de qualquer forma de segurança social e econômica 
(com o que estou de acordo). Porém, diz ele: 

 
Precisamos parar de pensar nos direitos humanos 
como sendo trunfos e começar a pensar neles como 
uma linguagem que cria a base para a deliberação. 
Seguindo esse argumento, a base que 
compartilhamos é de fato algo limitada: não é muito 
mais do que a intuição básica de que o que é dor e 
humilhação para você é tomada como sendo dor e 
humilhação para mim. Porém, isso já é algo. Em tal 
futuro, compartilhado entre iguais, direitos não serão 
o credo universal de uma sociedade global, nem uma 
religião secular, mas algo muito mais limitado e 
justamente por isso tão valioso: o vocabulário 
compartilhado a partir dos quais nossos argumentos 
iniciam e o mínimo cru a partir do qual diferentes 
idéias de prosperidade humana podem se enraizar. 

 
A tese de que os direitos humanos são trunfos 

sustentaria que sempre que houver uma polêmica, se 
descobrirmos qual dos lados apóia-se em um direito, então a 
polêmica torna-se resolvida. Direitos seriam, portanto, 
alegações irredutíveis (isto é, necessariamente suficientes, logo, 
para todo e qualquer caso, conclusivas). Ignatieff desconfia 
dessa tese, pois sua ampla experiência pessoal com o 
ativismo em defesa dos direitos humanos mostra que, 
quando as partes alegam direitos, a tendência é, ao contrário, 
que não haja mais qualquer solução comum ou consensual 
em vista. Disputas em torno de direitos tendem a ser 
inconciliáveis. Ignatieff certamente tem razão nisso, o que 
não implica, porém, que devamos tomar os direitos 
humanos apenas como a “base lingüística comum” em torno 
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da qual acordos podem ser vislumbrados. 
Direitos, assim, podem não ser “trunfos” 

(entendendo "trunfos" como cláusulas absolutas—não creio 
que seja exatamente isso o que Dworkin pretendia dizer, a 
propósito; trunfos não são princípios absolutos, mas razões 
preeminentes), mas por razões diferentes das que nos 
apresentou Ignatieff. Primeiro, porque o fato de existir um 
direito não implica necessariamente que respeitá-lo seja tudo 
o que se deve fazer em toda e qualquer circunstância. Direitos 
são razões suficientemente imponentes ou rigorosas para 
agir; mas há direitos que preponderam sobre outros e há 
situações excepcionais em que nossas decisões acabam 
prejudicando direitos sem culpa de nossa parte. Logo, 
direitos não são sempre conclusivos.51 Segundo, porque há uma 
diferença entre alegar um direito e possuí-lo efetivamente. 
Contudo, nossos vieses frequentemente impedem-nos de 
vislumbrar essa diferença; além disso, é natural que 
discordemos sobre a existência ou não de certos direitos por 
motivos ligados a nossas limitadas condições epistêmicas. 
Locke julgou (penso, corretamente) que são justamente tais 
dificuldades epistêmicas que tornam necessária a existência 
de um governo civil (e, em especial, da autoridade judiciária), 
pois não é razoável que, dadas nossas divergências comuns 
em torno da titularidade de certos direitos, ‘os homens sejam 
os juízes de suas desavenças’ (isto é, que cada um ou mesmo 
que as partes em conflito é que tenham de emitir um juízo 
final sobre a existência ou não de um certo direito).52 

                                                 

51 Judith Thomson, com outra terminologia, diz que direitos não são 
absolutos. 

52 Locke, J. Segundo tratado sobre o governo, parágrafo 15, capítulo II. 
Há uma diferença de notável importância entre o pensamento de Locke 
e de Hobbes nesse aspecto. Para Hobbes, simplesmente não se pode 
falar em direitos antes do contrato social. Todavia, nesse caso, nossos 
direitos seriam apenas o resultado de um acordo contingente e frágil. 
Hobbes supõe, todavia, que a autoridade do contrato social deriva-se da 
transferência de parte de nossos “direitos naturais” (ilimitados) a um 
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Claro que nossas disputas tornam-se mais complexas 
quando se tratam de conflitos entre nações diferentes. Daí 
porque o contexto das relações internacionais acha-se muito 
mais próximo do “estado de natureza” de Locke. Não é, 
portanto, à toa que os conflitos entre as nações acabem por 
se situar bem mais próximos ao Estado de Guerra que os 
conflitos entre os cidadãos no interior de uma mesma nação. 
O Estado Nacional (o governo civil de Locke) não possui 
correlato no âmbito das relações internacionais (nem a ONU 
poderia servir-lhe, realisticamente, como um substituto). 

 
IX 

 
Depois de tantas reflexões (e digressões) cabe voltar 

às questões que deram origem a este ensaio. Iniciei com a 
questão de se globalização do discurso em favor dos direitos 
humanos seria ou não incompatível com a preservação e a 
prosperidade de múltiplas formas particulares de vida e de 
convivência humana, tanto em termos globais como dentro 
de uma única nação, além da questão análoga acerca da 
legitimidade da reivindicação de um povo à não interferência 
política externa, e do direito a que suas diferenças internas 
sejam solucionadas sem a interferência exterior. Minha 
conclusão na seção anterior foi a seguinte: se a existência ou 
proteção de uma cultura ou forma particular de vida for um 
meio essencial para a prosperidade de certos direitos 

                                                 

soberano. Mas como poderíamos transferir o que não temos, afinal não 
há, para Hobbes, direitos (em sentido próprio) no Estado de Natureza? 
Locke, ao contrário, considerou que o Estado de Natureza já comporta 
direitos (naturais). O problema é que, nessa condição primitiva, ninguém 
tem autoridade para decidir com quem está o direito diante de uma 
controvérsia qualquer. Para solucionar essa dificuldade é que 
transferimos direitos (poderes e privilégios) a outrem (um representante), 
afim de que julgue, sabiamente, com quem se acha o direito. Cria-se, 
assim, a Lei, o Estado e, no contexto do Estado Moderno, o Poder 
Judiciário. 
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individuais incontroversos, então estamos diante de uma 
razão prima facie não controversa em favor da proteção 
(entenda-se, da proteção civil, isto é, pelo Estado) dessas 
tradições e formas particulares de existência. Creio que essa 
conclusão permite compatibilizar argumentos liberais com 
as preocupações comunitaristas que levaram especialmente 
Charles Taylor a criticar o que Walzer chamou de 
“liberalismo 1”, os liberais da tradição igualitarista que 
pregam a neutralidade absoluta do Estado. Dentre os 
argumentos liberais, todavia, não incompatíveis com as 
preocupações comunitaristas encontram-se argumentos, 
talvez curiosamente para alguns, francamente individualistas. 
Se tenho um direito individual (mesmo uma permissão) e se 
esse direito for impossível de ser exercido exceto se me for 
proporcionado (socialmente) um certo meio (essencial à 
existência de uma certa cultura ou forma particular de vida), 
então essa permissão seria inútil, exceto se esse meio me for 
garantido. Logo, tenho razões para demandar da sociedade 
ou do Estado que esse meio ou me seja garantido ou que ao 
menos não me seja indisponibilizado. Contudo, se o direito 
for uma permissão não se segue imediatamente um direito 
(uma exigência) aos meios; isso seria um non sequitur. O que 
se segue é apenas uma razão para reivindicar o meio. 
Consensos e contratos precisariam ser estabelecidos, 
gerando direitos efetivos a tais meios. 

A segunda questão era: sob que circunstâncias um 
país (ou grupo de países) pode arrogar-se a permissão de 
intervir em outro sob o pretexto de proteger os direitos 
humanos? Ora, o direito de uma nação ou país à não 
interferência externa deriva-se, tal como sustentei, dos 
direitos individuais de seus cidadãos (dos indivíduos que a 
compõe), fazendo do direito nacional à não interferência um 
equivalente ao direito, nesse aspecto, “coletivo” de seus 
cidadãos à não interferência externa. Sob que circunstâncias, 
portanto, a própria defesa desses direitos poderia justificar a 
interferência exterior? Poderia um Estado intervir em outro 
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sob a suspeita ou prova de que direitos dos indivíduos estão 
sendo violados neste país mesmo reconhecendo o direito 
desses indivíduos à não interferência sobre seu país? Não é 
possível responder de forma absoluta a essa questão. Parece 
claro que um país tem efetivamente o direito a que outro país 
não interfira em seus assuntos internos. Trata-se de um 
motivo suficiente para que nenhum outro país interfira em 
outro. Mas essa não é uma razão moral (ou política) 
conclusiva. Todavia, esse motivo não é somente suficiente; 
é um motivo ou razão imponente. Em outras palavras, nenhum 
país tem permissão moral para intervir nos assuntos internos 
de outro e essa proibição se sustenta mesmo diante de razões 
para a interferência como a defesa de outros direitos não 
protegidos ou mesmo violados dentro deste país. Seria 
preciso considerar que essa interferência é o único meio para 
que os cidadãos do outro país possam deixar de ser violados 
(quiçá mesmo sistematicamente violados) em seus direitos 
individuais. Ora, isso é, em geral, falso. Para que fosse 
verdadeiro seria preciso mostrar que é politicamente impossível, 
dadas as circunstâncias do caso específico, que esses direitos 
individuais sistematicamente violados venham a ser 
protegidos sem a interferência externa. Trata-se, aliás, de um 
argumento frequentemente empregada pelos agressores. 
Mas esse argumento tem a característica de ser, de um modo 
geral e frequente, falacioso. Daí a busca de amparo em 
organismos internacionais (que, em analogia ao poder 
judiciário em um país, servem para dirimir controvérsias 
sobre permissões e direitos na esfera internacional). Não 
vou, porém, me estender mais do que isso. Seguir adiante 
seria uma tarefa da ciência política. Neste ensaio, apenas 
pretendi dar um roteiro de princípios.53 

                                                 

53 Este ensaio é um desenvolvimento, revisado e atualizado, de um 
capítulo originalmente intitulado “Liberalismo, razões particulares e a 
globalização dos direitos humanos” e publicado no seguinte livro 



 

                                                 

eletrônico: Paulo Abrão; Marcelo Torelly. (Org.). Sistema jurídico e 
demandas populares. Porto Alegre (RS): EDIPUCRS, 2005, p. 181-206. 



 

Maria Borges 
 

O afeto procede como a água que rebenta uma 
barreira, a paixão como um rio que cava cada vez 
mais fundo no seu leito. O afeto age sobre a saúde 
como um ataque de apoplexia, a paixão como uma 
consumação ou atrofia. O afeto é como um 
intoxicante que nos faz dormir, ainda que seja 
seguido, no outro dia, por uma dor de cabeça, mas a 
paixão deve ser vista como resultado da ingestão de 
veneno. (Kant, Antropologia do Ponto de Vista 
Pragmático) 

 
Nesse texto, eu gostaria de apresentar a teoria 

kantiana do mal e sua possível cura. Mostrarei que Kant 
divide o mal em três níveis: fraqueza, impureza e 
perversidade, relacionando-os com afetos e paixões. Eu 
defendo que Kant apresenta várias formas de curar o mal 
nos diversos textos, tais como Doutrina da Virtude, 
Antropologia, Ideia para uma história universal do ponto de vista 
cosmopolita e Religião nos limites da simples razão. Eu tentarei 
mostrar que a virtude é impotente para curar o mal e que 
Kant apresenta uma comunidade ética para esse fim. Por 
fim, eu compararei a construção de comunidade ética com o 
estabelecimento de uma sociedade civil. 

 
1. Uma visão sombria 

 
Na Religião nos Limites da Simples Razão, Kant nos 

apresenta uma visão bem mais pessimista do ser humano do 
que em qualquer de suas obras. Ele afirma, sem nenhuma 
ressalva, que o ser humano tem uma propensão para o mal. 
Ainda que ele igualmente admita que exista uma disposição 
para o bem. A ideia de que os seres humanos têm uma 
propensão para o mal parece indicar um lado sombrio 
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daqueles cujas disposição seria à moralidade. Aqui, as 
questões se tornam mais difíceis de serem respondidas e os 
ensinamentos kantianos parecem soçobrar num mar de 
sombras. Não aprendemos com a Fundamentação que a 
razão nos leva necessariamente à ação moral? Ainda que o 
homem possa não seguir essa vontade (Wille), uma 
propensão ao mal parece forte demais para seres que, 
eventualmente, levados pelas suas inclinações, paixões e 
afetos, possam se desviar eventualmente do caminho 
indicado pela lei moral. Para o leitor da obra kantiana, não 
restrita à Fundamentação, uma propensão para o mal parece 
demasiado. Mesmo para aquele que superou a 
incompreensão inicial possível, que nos fazia entender que 
toda ação livre é uma ação moral, compreende que, se ela 
não é necessariamente moral, a moralidade seria um ponto 
para o qual nossas ações convergiriam. 

Outro ponto que nos causa surpresa é a referência ao 
mal. Por que não denominar as ações contrárias à lei moral 
de ações imorais? Alguns autores tentaram mostrar, como 
Pablo Muchnick (Muchnick, 2009) e Henry Allison (Allison, 
2012), que a teoria do mal radical não seria incompatível com 
a boa vontade. O mal e o bem apareceriam já na 
Fundamentação, ainda que aquele não fosse explicitamente 
mencionado. Já para Allen Wood (Wood, 2010), a Religião é 
uma tentativa de mostrar ao público religioso, leia-se 
luterano, como poder-se-ia conciliar sua teoria com os 
ensinamentos protestantes. Nesta linha, o mal em Kant seria 
uma roupagem da filosofia crítica para a ideia de pecado. 
Mas, conforme o próprio Wood adverte, a Religião acaba 
deixando descontentes tanto os religiosos, porque Kant 
racionaliza a fé, quanto os entusiastas do Iluminismo, pois 
este texto parece ser um passo atrás de uma filosofia do 
esclarecimento.   

Independente de sua motivação, vejamos como 
Kant apresenta sua teoria do mal.  
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2. Fragilitas, impuritas e perversitas 
 
Kant distingue três graus da propensão para o mal. 

A fragilidade (fragilitas), a impureza (impuritas, improbitas) e a 
malignidade (vitiositas, pravitas) ou perversiddade (perversitas). 
A fraqueza da vontade é o primeiro momento do mal: o 
agente incorpora a lei na máxima de sua vontade, mas o que 
é idealmente um móbil irresistível, é subjetivamente mais 
fraco do que as inclinações, no momento em que deve seguir 
a máxima:  

 
 Eu incorporo o bem (a lei) na máxima do meu 
arbítrio (Willkur), mas esse bem, que é objetiva ou 
idealmente um móbil irresistível (in thesis) é 
subjetivamente (in hypothesi) o mais fraco (em 
comparação com a inclinação) quando a máxima 
deve ser seguida. (Rel, AA 6: 30). 

 
Na fraqueza, as inclinações, ainda que não 

incorporadas como motivo, foram mais fortes, no momento 
de realização da ação, do que a máxima moral adotada 
racionalmente. A incorporação da inclinação na máxima do 
arbítrio não ocorre na fraqueza, mas no terceiro momento 
do mal, qual seja, a perversidade ou malignidade. Como 
indica Kant, no terceiro grau do mal, as inclinações são 
incorporadas na máxima, e o mal consiste “na propensão do 
arbítrio a máximas que subordinam os móbeis da lei moral a 
outros (não morais)” (Rel, AA 6:31). A diferença entre o 
papel das inclinações no primeiro e terceiro grau do mal fica 
claro na primeira nota da segunda seção da Religião. Ao se 
referir aos filósofos estoicos que tomam as inclinações como 
verdadeiros inimigos, Kant opõe-se a esta ideia, afirmando:  

 
O primeiro verdadeiro bem que um homem pode 
fazer é extirpar o mal, que deve ser encontrado, não 
nas inclinações, mas nas máximas pervertidas e 
também na própria liberdade. Essas inclinações 
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apenas tornam mais difíceis a execução das boas 
máximas que se opõem a estas, enquanto o mal 
genuíno consiste em nossa vontade não resistir a 
inclinações quando elas convidam à transgressão, e 
essa disposição é o verdadeiro inimigo. (Rel, AA 
6:59) 

 
Ficam claras aqui duas situações relativas às 

inclinações. Numa primeira, inclinações podem dificultar e 
até mesmo impedir a execução de máximas morais; contudo, 
elas não são más em si, pois não representam nenhuma 
perversão da razão. Numa segunda, na qual encontramos o 
verdadeiro mal, inclinações são tomadas nas máximas. É no 
contexto da primeira situação, que Kant se refere às 
inclinações como boas em si: “tomadas em si mesmas, 
inclinações são boas, ou seja, não repreensíveis, e querer 
extirpá-las seria não apenas fútil como censurável” (Rel, AA 
6:58). Esta citação é muitas vezes confrontada com 
momentos da Fundamentação onde Kant afirma que 
“inclinações em si, como fontes de desejos, estão tão longe 
de possuírem um valor absoluto a ponto de fazer-nos desejar 
possuí-las, que deve ser, ao contrário, o desejo de todo ser 
racional livrar-se totalmente delas” (G, AA 4: 428). Esta 
diferença entre um e outro texto refere-se à distinção entre a 
fraqueza moral e o mal propriamente dito. A Fundamentação 
explica que inclinações não podem nos dar móbeis 
confiáveis e muitas vezes opõem-se ao que decidimos por 
respeito à lei. A Religião enfatiza que o fundamento do mal é 
racional e reside na incorporação do nosso lado sensível 
como razão para ação. 

Certamente, as inclinações apresentam-se, na maioria 
das vezes, como uma possível força contrária à realização da 
ação moral. Tal ocorre com os afetos, dentre os quais a raiva 
é tomada como um exemplo. Se um agente pode não seguir 
a lei moral, mesmo que assim tenha decidido, temos ai 
apenas fraqueza; contudo, a fraqueza não é o grande inimigo 
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da moralidade, pois aí não há incorporação da inclinação Tal 
situação é significativamente diferente da situação na qual 
um agente toma a inclinação na sua máxima, como na paixão 
do ódio ou vingança.  

Na crítica aos estoicos, a diferença entre fraqueza e 
mal fica mais clara. Na opinião kantiana, esses filósofos 
tomaram, erroneamente, a fraqueza (Schwäche) como mal 
moral do ser humano. Para eles, a causa da transgressão 
residiria apenas na omissão ao combate às inclinações, sem 
se pressupor um princípio positivo do mal, isto é, a 
determinação do arbítrio (Wilkur) enquanto arbítrio livre que 
fundamenta máximas em inclinações (Rel, AA 6:59). Os 
estoicos, portanto, enganaram-se quanto ao real oponente 
do bem, o qual não pode ser um erro natural, mas ser 
baseado na livre deliberação.   

O mal baseado na decisão de uma vontade livre é que 
vemos no terceiro grau da propensão ao mal, 

 

a malignidade (vitiositas, pravitas) ou, se se preferir, o 
estado de corrupção (corruptio) do coração humano, 
é a inclinação do arbítrio para máximas que 
subordinam o móbil da lei moral à outro, não 
morais. Pode-se igualmente chamar-se perversidade 
(perversitas) do coração humano, porque inverte a 
ordem moral a respeito dos móbeis do livre-
arbítrio”. (Rel, AA 6: 31). 

 
A malignidade consiste numa inversão: os móbeis do 

amor de si, ou do egoísmo, são colocados acima dos móbeis 
morais. Se mentirmos para nos livrar de apuros, por 
exemplo, estamos colocando os nossos interesses egoístas à 
frente dos móbeis morais, enquanto fundamento de 
determinação da máxima.  

 A perversidade consiste numa inversão, ela 
não é causada pela natureza, mas tampouco poderia ser a 
expressão de uma razão que deseje o mal por si mesmo: 
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Para fornecer um fundamento do mal moral no 
homem, a sensibilidade contém demasiado pouco; 
efetivamente, faz do homem, enquanto remove  os 
motivos que podem proceder da liberdade, um ser 
simplesmente animal; em contrapartida, porém, uma 
razão que liberta da lei moral, uma razão de certo 
modo maligna (uma vontade absolutamente má), 
contém demasiado, porque assim a oposição à 
própria lei se elevaria a móbil (já que sem qualquer 
motivo impulsor se não pode determinar o arbítrio) 
e, por isso, se faria do sujeito um ser diabólico.(Rel, 
AA 6: 36). 

 
A nossa propensão ao mal, portanto, se situa entre 

uma sensibilidade animal e uma razão que desejasse o mal 
pelo mal. A primeira seria apenas parte da natureza, não 
podendo servir-lhe de fundamento. Se dissermos que 
homem é mau por natureza, isso se referiria a instintos e não 
poderia ser considerado verdadeiramente mal. Por outro 
lado, Kant não admite uma vontade diabólica, que colocasse 
a oposição à moralidade como fundamento mesmo de sua 
máxima. 

 
3. Afetos, paixão e mal 

 
As paixões parecem ser a causa da perversidade ou 

malignidade, enquanto os afetos seriam responsáveis pela 
mera fraqueza. Para Kant, tanto os afetos quanto as paixões 
são prejudiciais à execução das ações morais e ambos são 
constitutivos do mal; entretanto, os afetos são responsáveis 
pelo primeiro momento do mal, a fraqueza, enquanto as 
paixões são a causa da malignidade. 

Se os afetos podem levar a não execução das ações 
morais, isso se dá pela fraqueza. A lei moral é tomada como 
motivo e há uma decisão pela realização da ação moral, 
contudo, tomado por uma forte emoção, ainda que 
passageira, o agente falha em executar a ação pretendida.  
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As paixões são mais perniciosas, pois elas são 
tomadas na máxima do agente que decide agir 
contrariamente à lei moral. Por isso, ela é expressa, 
metaforicamente, não apenas como uma doença da mente, 
mas como um câncer da razão. Ela é uma decisão contrária 
à lei moral, o mal propriamente dito e não se deixa arrefecer 
com o ânimo. 

Kant distingue afetos das paixões, utilizando, em 
alguns momentos, metáforas relativas aos graus de 
enfermidade de cada tipo de inclinação em relação à razão 
prática. Kant explica metaforicamente as diferenças entre 
afeto e paixão:  

 
O afeto procede como a água que rebenta uma 
barreira, a paixão como um rio que cava cada vez 
mais fundo no seu leito. O afeto age sobre a saúde 
como um ataque de apoplexia, a paixão como uma 
consumação ou atrofia. O afeto é como um 
intoxicante que nos faz dormir, ainda que seja 
seguido, no outro dia, por uma dor de cabeça, mas a 
paixão deve ser vista como resultado da ingestão de 
veneno. (Ant, AA 7:252). 

 
Pode-se ver aqui que o afeto difere da paixão quanto 

à intensidade, duração e grau de periculosidade. O primeiro 
é mais intenso, porém dura menos e é menos perigoso do 
que a segunda. Por esta razão, Kant afirma que, onde há 
muito afeto, há pouca paixão, visto que emoções 
tempestuosas esgotam-se rapidamente, o que não permite a 
fria avaliação da situação vivida e a deliberação sobre meios 
para atingir o fim: “O afeto é sincero e não se deixa 
dissimular, a paixão geralmente se oculta” (Ant, AA 7:253). 
Enquanto o afeto é uma genuína explosão de emoções, a 
paixão pode, por sua vez, coexistir com a dissimulação.  

  Afetos e paixões são perniciosos para a 
moralidade; contudo, se os afetos, tal como a raiva, 
dificultam e impedem a reflexão momentaneamente, a 
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paixão, tal como o ódio, com a calma da reflexão, forma 
máximas contrárias à lei, fazendo com que tenhamos um 
vício verdadeiro, o mal que não advém apenas da fraqueza, 
mas do tomar conscientemente motivos não morais nas 
máximas. Kant assim explica a relação afeto paixão e 
reflexão na Doutrina das Virtudes:  

 
 Afetos pertencem ao sentimento (Gefühl) na medida 
em que, precedendo a reflexão, eles a tornam 
impossível ou mais difícil (...) A paixão é um desejo 
sensível (sinnliche Begierde) tornado uma permanente 
inclinação (bleibende Neigung) (ex: ódio como oposto 
à raiva). A calma com a qual se deixa absorver nesta 
permite a reflexão e permite a mente formar 
princípios sobre esta e, se a inclinação incide sobre 
algo oposto à lei, para remoer sobre isto (uber sie zu 
brütem), e aí penetrar profundamente e tomar o mal 
em sua máxima, temos um mal qualificado, um 
verdadeiro vício”. (TL, AA 6:408)  

 
Enquanto as paixões e afetos são considerados 

doenças da mente (Krankheit des Gemüts) (Ant, AA 7:251), as 
paixões são ditas tumores malignos (Krebsschäden) para a 
razão pura prática. As paixões são tumores malignos para a 
razão prática pura e, na sua maior parte, incuráveis, porque 
o doente não quer ser curado e se subtrai à ação do princípio 
unicamente por meio do qual isso pode ocorrer. (Ant, AA 
7:266).  

 
4.A cura pela virtude 

 
Haveria alguma cura para o mal? A estratégia de 

superar esse mal é múltipla dentro da obra de Kant. Ela 
aparece na Doutrina das Virtudes, Antropologia, na Ideia para uma 
História Universal e na Religião nos Limites da Simples Razão. 
Gostaria de analisar essas várias estratégias de Kant para 
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superar o mal. Procurarei mostrar a seguir em que consistem 
essas estratégias.  

Considero que a primeira alternativa é pensar a cura 
do mal através da virtude. Conforme saliente Kristi Sweet, 
“enquanto a virtude requer, primeiramente, que se escolha o 
princípio da lei moral como nossa máxima fundamental e 
princípio de julgamento, ela também requer, em segundo 
lugar, força para a manutenção da nossa resolução”.(Sweet, 
2013, p. 84) 

A virtude é importante para a razão prática, para que 
a ação moral não seja randômica e contingente, ou seja, para 
que não tenhamos contingentemente ações morais seguidas 
de ações imorais e vice-versa. Nós precisamos uma certa 
constância nas ações morais. Como nos explica Kristi Sweet: 
“Nesta visão, a vida moral é essencialmente um caos, cada 
vez que somos confrontados com a lei moral, nós 
decidiríamos sim ou não. Não há nesta situação nenhum 
caráter estável ou forma de discernir porque alguém escolhe 
o bem ou não nessa descrição (Sweet, 2013, p.76).” Sem 
virtude, não haveria sentido moral no tempo.  

A virtude seria então, uma superação da contingência 
moral, formando um caráter que nos daria uma constância 
na ação moral e que requer força contra as inclinações que 
permanecem, mesmo depois de termos feito uma escolha 
pela moralidade. Neste sentido, a virtude é um progresso no 
tempo. A fraqueza, o primeiro grau da propensão para o mal, 
poderia, nesta visão, ser superada pela virtude. A virtude, 
enquanto uma força individual, pode agir como cura da 
fraqueza da vontade, controlando-a no tempo. Como vimos, 
a virtude significa a escolha da lei moral como nosso 
princípio que guia a nossas ações, mas implica também força 
(fortitudo) na manutenção dessa nossa resolução. Ela consiste 
numa força que nos permite lutar contra as inclinações que 
permanecem.  

 A virtude poderia, então, resolver um problema 
relacionado ao mal em Kant: o problema de ações não 
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morais que são realizadas devido à incapacidade 
momentânea da razão de controlar fortes afetos. Contudo, 
este é apenas um primeiro momento do mal.  Seria a virtude 
capaz de oferecer uma solução à malignidade?  
 
5. A malignidade e sua origem social 

 
O mal propriamente dito, como foi visto, reside nas 

paixões e na propensão em formar máximas baseadas em 
móbeis contrários a lei moral. Para vencer esta batalha contra 
o mal propriamente dito, a virtude enquanto força individual 
não é suficiente. Se os seres humanos buscarem as causas ou 
circunstâncias que os levam à princípios contrários à moral, 
eles verão que estes não estão ligados à sua natureza bruta, 
aos seus afetos, mas à escolha de princípios que se baseiam 
no que Kant denominava de amor-de-si, ou seu interesse 
próprio. Além disso, há uma dimensão social do mal que 
provém da corrupção da vontade que ocorre quando os 
homens se encontram entre si. Se alguém se considera pobre, 
ele só o faz 

 

na medida  em que se preocupa que outros seres 
possam considerá-lo pobre e irão desprezá-lo por 
isso. Inveja, ambição, cobiça e as inclinações 
malignas associadas com essas assaltam a natureza 
humana, que por si é moderada, logo que se 
encontre no meio dos homens. Nem sequer é 
necessário pressupor que eles estejam mergulhados 
no mal; é suficiente que eles estejam lá, que eles o 
rodeiem, que eles irão mutualmente corromper suas 
disposições morais e tornarão um ao outro mal. ( 
Rel, AA 6: 94)   

  
Aqui Kant parece atribuir à associação de homens a 

origem do mal, ao afirmar que as paixões tomam de assalto 
a natureza humana, originariamente moderada, tão logo eles 
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se encontrem com outros seres humanos. Apenas a 
associação dos seres humanos pode produzir o puro mal.  
 
6. A cura na História Universal: o remédio republicano 

 
A concepção de insociável sociabilidade tem um 

papel importante na Ideia para uma história universal do ponto de 
vista cosmopolita, como uma explicação da forma como as 
paixões podem engendrar um resultado moral. A insociável 
sociabilidade, Kant afirma, “ é a resistência que desperta 
todos os poderes do ser humano, e o leva a superar sua 
propensão à indolência e, levado pela ambição, tirania e 
ganância, a obter para si um lugar entre seus semelhantes, os 
quais ele não suporta, mas não pode abandonar” (Ideia, 4ª 
proposição, AA 8: 21). 

Kant é bastante otimista em relação às paixões 
humanas. À primeira vista, elas pareceriam perversas, mas 
são elas que levam ao desenvolvimento das disposições 
racionais. Se não fosse pelas paixões, os seres humanos 
seriam como as ovelhas que pastam serenamente sem visar 
algo maior. As paixões mostram, ao contrário do que a 
primeira impressão possa nos indicar, a ação de um criador 
sábio e não de um espírito mau (Ideia, 4ª proposição, AA 
8:21). 

Esse produto positivo e autocontraditório das 
paixões só seria assegurado numa constituição perfeitamente 
justa, qual seja, uma constituição republicana. Na Ideia para 
uma história universal, Kant afirma, na Quinta proposição, que o 
grande problema e desafio da espécie humana é conseguir 
construir uma sociedade civil, que consiga administrar o 
direito de forma universal (Ideia, 5a proposição, AA 8: 22). 
O fim mais alto da natureza humana só será realizado através 
de uma constituição civil perfeitamente justa, na qual existirá 
a mais completa liberdade, desde que assegurado seu limite 
para que esta liberdade possa coexistir com a mais completa 
liberdade dos outros. Neste texto, a destinação do ser 
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humano, enquanto espécie, será atingida nesta constituição, 
que faz com que o cerceamento da liberdade acabe por 
engendrar um progresso que não seria atingido num estado 
de natureza. Tal é ilustrado com a bem conhecida metáfora 
da árvore: árvores que são plantadas próximas umas das 
outras, acabam por disciplinar seus galhos e crescem em 
direção à luz, assim atingindo uma grande altura; enquanto 
aquelas que tem espaço para se desenvolver, crescem 
desordenadamente e não atingem uma altura considerável.  

O remédio republicano parece dar conta, neste texto, 
do mal advindo das paixões; ou bem elas engendram bons 
resultados, ou bem elas serão disciplinadas pela insociável 
sociabilidade, dentro de um Estado que permite a máxima 
liberdade compatível com uma liberdade similar para os 
outros. Este remédio também é ‘receitado” para atingirmos 
a paz entre as nações, pois Estados republicanos tenderiam 
a não entrar em guerra.  

 
7. A cura na Antropologia: a cultura 

 
Na Antropologia, Kant nos fala de uma destinação 

do homem, que consiste em moralizar-se e cultivar-se.  
 
O resumo do que a antropologia prática tem a dizer 
sobre a vocação (Bestimmung) do ser humano é que 
ele é destinado (bestimmt) através de sua razão a viver 
numa sociedade de seres humanos, e nessa 
sociedade, através da arte e das ciências, a cultivar-
se, civilizar-se e moralizar-se.  (Ant, AA 7: 324). 

 
 
Reinhardt Brandt (Brandt, 2003) esclarece qual a 

concepção kantiana de destinação, comparando-a com duas 
outras visões sobre o ser humano. Uma dessas visões seria 
que o homem se distingue dos animais por ser um ser 
deficiente. Essa concepção encontra-se já no mito de 
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Epimeteu do Protágoras de Platão. Epimeteu teria dado 
muitos presentes aos animais para que esse pudessem 
garantir sua sobrevivência e nenhum presente sobrou para 
os homens. A vocação do ser humano, sua destinação, seria 
a gradual emancipação da natureza através da 
autodeterminação, isto é, da autonomia.  

 Além da visão da deficiência, Kant se oporia 
à concepção do homem como indeterminação. O homem, 
na visão kantiana, não seria indeterminado, mas teria uma 
destinação como espécie, que consistira numa gradual 
emancipação de sua naturalidade em direção à autonomia 
racional. Esta destinação, na Antropologia, será finalmente 
realizada através de uma sociedade que cultive as artes, a 
cultura e ciência.  

 Na Antropologia, Kant não apresenta uma 
visão tão otimista das paixões humanas como é o caso na 
Ideia para uma história universal. Enquanto na Ideia, as paixões, 
através da insociável sociabilidade, por si só, engendravam o 
contrário de si, na Antropologia, elas são consideradas feridas 
da razão pura, constituindo-se numa tendência de fazer o 
que é imoral, sabendo que é imoral.  

 
8. A cura na Religião: a cura através de uma 
comunidade ética. 

 
Na Religião, Kant defende que única forma de superar 

o mal seria construir uma sociedade que possa se contrapor 
às paixões, regida por um princípio de virtude. Esta 
sociedade não é uma sociedade civil jurídica, mas uma 
comunidade ética que se oponha a um estado de natureza 
ético.  

O estado civil ético, afirma Kant, diferencia-se de um 
estado civil político ou de uma comunidade política:  

Numa comunidade política já existente, todos os cidadãos 
políticos como tais se encontram, no entanto, no estado de natureza ético 
e estão autorizados a nele permanecer; com efeito, seria uma contradição 
(in adjecto) que a comunidade política tivesse de forçar seus cidadãos a 



564 Direito & Justiça: Festschrift em homenagem a Thadeu Weber 
 

 

 

entrar numa comunidade ética, pois esta última já no seu conceito traz 
consigo a liberdade quanto a toda a coação. (Rel, AA 6: 96).  

 

Um estado civil jurídico não é suficiente para 
extinguir o mal enquanto perversidade, ainda que seja uma 
condição necessária para tal. O remédio republicano para o 
mal não é suficiente, ainda que possa ser considerado 
necessário. A extirpação do mal não pode ser feita 
individualmente, tampouco juridicamente. Além do Estado 
de direito, seria necessária a consciência da comunidade, 
enquanto coletividade, quanto à exigência racional de atos 
virtuosos e conforme à moralidade.  

 
9. Comunidade ética: um passo atrás no esclarecimento? 

 
Gostaria agora de refletir sobre a proposta da 

construção de uma sociedade civil ética para a erradicação 
do mal. Essa sociedade é necessariamente religiosa?  

 Goethe está entre os vários autores que se 
escandalizara pela proposta de Kant na Religião, por 
considerá-la um passo atrás na proposta do Aufklarung. Allen 
Wood comenta no seu último artigo sobre o mal em Kant 
que enquanto “cristãos e pessoas religiosas em geral 
normalmente o acusam de diminuir a fé, os filósofos 
seculares vêem a Religião como uma prova que a ética 
kantiana está na base de nada menos do que uma superstição 
tradicional” (Wood, 2010, p. 244) 

 Uma primeira ressalva que enfraqueceria essa 
visão dos filósofos seculares que pensavam ser a Religião 
uma concessão à superstição religiosa tradicional é que 
Aufklarung não significa necessariamente ateísmo. Neste 
sentido, a tentativa kantiana foi trazer a fé para dentro dos 
limites da razão, mostrando que a prática religiosa, que era 
uma realidade (e ainda é) poderia ser reconciliada com o 
pensamento racional.  
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 Historicamente, Kant foi mais criticado e 
punido por ter trazido a religião à racionalidade do que o 
contrário. Prova disso foram as frequentes cartas que ele 
recebia do encarregado dos assuntos religiosos do governo 
de que ele não deveria mais escrever sobre Religião. Kant 
insistia e acabava escrevendo novamente. Para os censores 
da época, teria sido melhor seu silêncio.  

Por outro lado, é razoável questionar se algumas 
categorias que estão aí presentes não são apenas categorias 
religiosas. O mais importante e relevante exemplo disso é a 
categoria de mal. Pode-se, na verdade, estudar Kant por 
décadas sem nunca ter lido essa palavra.  

Tem havido tentativas de mostrar que a ideia de mal 
não é incoerente com o sistema kantiano, as mais completas 
feitas por Allison e Muchtnik. Contudo, ainda que não haja 
incoerência, talvez fosse prudente continuar a pensá-la 
apenas como uma categoria religiosa - de uma religião 
racional, certamente - mas não como categoria moral. 
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Mártin Haeberlin** 
 
Introdução 
 

A Justiça é uma senhora sedutora; o bem, um fidalgo 
galanteador.  

Conta-se, como lenda da história constitucional, que 
Oliver Holmes Jr., célebre juiz da Suprema Corte norte-
americana do início do século XX, a caminho daquele 
tribunal, teria dado carona em sua carruagem para um 
estudante de direito, o qual, logo após saltar, teria lhe gritado: 
“Do justice! Do justice!” Oliver Holmes Jr., empertigado com a 
advertência, pedira para o cocheiro fazer a volta com a 
carruagem e ir novamente ao encontro do estudante para, 
chegando a ele, poder assim lhe corrigir: “That’s not my job!”  

O episódio, se ocorrido, foi exótico. Salta aos olhos 
o fato de um juiz, na mais alta insígnia judiciária, relegar a 
tarefa de fazer justiça a plano secundário. Ora, maior que seja 
a vastidão de valores e princípios que o Direito amalgama, o 
seu operador se sente atraído, antes de qualquer outro, pela 
Justiça. E é ao seu produzir que pensa ele prestar os denodos 
de seu mister. Em uma posição discursiva na atividade de 
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construir uma norma, seja em abstrato (como ocorre na 
função legislativa), seja em concreto (como ocorre na função 
jurisdicional), não se espera de alguém a frase: “Fazer justiça 
não é o meu trabalho.” 

Do mesmo modo que não se esperaria de alguém, 
em uma mesma posição discursiva, dizer que “fazer o bem 
não é o meu trabalho”. Fazer o bem é o caminho natural 
para qualquer ação. “Assim como a razão especulativa apreende de 
forma imediata que o todo é maior que a parte, ou que uma coisa não 
pode ser e não ser ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto, assim também 
a razão prática aprende que se deve fazer o bem e evitar o mal.”1 Fazer 
o bem, nesses termos, é um imperativo da razão prática. E, 
em última análise, da própria justiça. 

Tem-se, assim, que o operador do direito, afora 
excentricidades, usa ter, ao menos, essas duas visadas: fazer 
justiça e fazer o bem.  

 
1. A colocação do problema da precedência, de origem 
moral, para a Teoria do Direito 

 
Ainda que titubeemos até hoje sobre o conceito de 

direito, sabemos que em sua composição há, de fato, um 
lugar cativo tanto para a justiça como para o bem.  

Tomemos o estudo de Herbert Hart, intitulado 
exatamente “O Conceito de Direito”, possivelmente aquele que 
foi mais longe na aproximação do conceito. Ao fazê-lo, fala 
em “três questões recorrentes” para resposta. Para ele, o 
direito poderia ser entendido a partir: 1. da obrigatoriedade 
das condutas; 2. da sua vinculação com a moral; 3. de um 
conjunto de normas positivas.2 Note-se que a segunda 

                                                 

1 DE BONI, Luis Alberto. De Abelardo a Lutero: estudos sobre filosofia 
prática na Idade Média. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003, p. 95. 

2 HART, Herbert. The Concept of Law. Oxford: Oxford University Press, 
1978, p. 6-8. 
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“questão recorrente” relaciona-se umbilicalmente à noção da 
Justiça, a qual perfectibiliza a interseção entre o direito e a 
moral. A terceira questão, por outro lado, relaciona-se 
umbilicalmente à noção de bem, a partir da qual se forma o 
objeto normado. E a primeira questão, por fim, não é senão 
a concretização ou da primeira (como fazem os chamados 
jusnaturalistas) ou da segunda (como fazem os positivistas 
jurídicos). Raramente unem-se ambas as questões – aquela 
do justo e aquela do bem – algo que era, em parte, o objetivo 
de Hart com o seu estudo. 

É dessa percepção que nasce o problema que 
enfrentamos: Bem e Justiça não se mostram usualmente 
consorciados na Teoria do Direito. Ao revés, a cultura 
jurídica favorece a rivalidade entre ambos, induzindo a uma 
escolha para a qual se oferecem, lado-a-lado, razões 
exclusivistas. 

O problema é sintetizado, com a vocação pedagógica 
que lhe é usual, por Thadeu Weber – embora o autor, no 
texto citado, esteja preocupado antes com a perspectiva ética 
que com a jurídica, a necessidade narrada de optar pela 
precedência3 entre um ou outro vale com a mesma força em 
ambas os campos do conhecimento –, nas seguintes 
interrogações:  

 

[...] Qual é o princípio fundamental do agir humano? 
Qual é o ponto de partida para a fundamentação do 
agir moral: a ideia de um bem soberano a partir do 
qual se processaria a dedução das normas de ação ou 
a ideia de princípios universalíssimos construídos 
pela razão? [...] 
Mas os conceitos do bem e do mal (objetos dessa 
razão) são definidos a partir de quê? Pela lei moral 
ou eles a precedem? Devemos primeiro estabelecer 

                                                 

3 Usamos o termo tanto no sentido próprio, de cronologia, como no 
sentido de uma prioridade ou preferência. 
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os conceitos do bem e do mal como determinantes 
da nossa “faculdade de desejar”, para depois, e de 
acordo com eles, definir a lei moral? Ou é a lei moral 
que deve ser o princípio determinante das ações?4   

 
Todas aquelas possíveis respostas mapeadas por 

Hart para resolver a questão sobre o quê é o direito são 
afetadas pelo problema exposto. A obrigatoriedade da lei 
jurídica, se considerada parte da lei ética, é afetada pelo 
problema de fundamentação do agir humano pelos mesmos 
motivos lançados à moralidade. Se considerada a 
obrigatoriedade da lei jurídica tão só o reflexo de um sistema 
normativo, a afetação também se dá na fundamentação do 
agir humano, aqui não pelo motivo da lei moral, mas por 
aquele, antes político, da criação da lei humana, com 
respaldo na consideração de algum bem. 

A resolução do problema da precedência, pois, do 
ponto de vista da Filosofia Política, parece expor o debate 
entre uma ética de princípios e uma ética de resultados.5 Do 
ponto de vista da Teoria do Direito, o problema expõe a 
ferida do próprio conceito de direito, uma vez que faz 
esgrimir jusnaturalismo e positivismo jurídico, aquele na sua 
consideração de uma primazia na justiça, esse em favor de 
uma primazia do bem. 

Analisaremos esses dois caminhos que se mostram 
possíveis para, ao depois, apresentar uma alternativa ao 
debate.  
 

                                                 

4 WEBER, Thadeu. Ética e Filosofia do Direito: autonomia e dignidade da 
pessoa humana. Petrópolis: Vozes, 2013, p. 73 e 74. 

5 Um apanhado do debate (com argumentos para as duas precedências) 
na Filosofia Política norte-americana pode ser encontrado em: 
SANDEL, Michael. Liberalism and the Limits of Justice. 2ª ed. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1998, p. 184-95. 
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2. A tese de que o justo precede ao bem e sua usual 
vinculação à ética de princípios 

 
A Justiça exerce seus fascínios desde que o homem 

ousou o “esclarecimento”. A expressão é marcadamente 
iluminista, tendo Kant lhe dado contornos próprios, que são 
exatamente aqueles de nossa consideração. 
“Esclarecimento” (Aufklärung), para ele, seria a “saída do 
homem de sua menoridade”, da qual ele mesmo costuma ser 
culpado, por preferir a preguiça de pensar com os outros à 
coragem de se libertar em pensamento e fazer um uso 
público e autônomo de sua razão. Sair da menoridade – 
esclarecer-se – é aprender a pensar. E aprender a pensar é o 
requisito para se ter autonomia, dando-se a si uma lei.6 

Não obstante a expressão – e o nosso uso dela – ser 
iluminista, a história das ideias conheceu “esclarecimento”, 
especialmente sobre a Justiça, antes de Kant nos ensinar o 
que era “esclarecimento”. Isso se viu irromper nos 
primórdios da civilização, no marco indelével dos diálogos 
da Politeia7. Ali, a força atrativa da Justiça já se fazia presente 
em suas duas possíveis feições: uma substantiva, a aludir à 
Justiça não apenas como uma virtude, mas como a virtude 
entre as virtudes; outra adjetiva, importando-se com a 
qualidade do que é justo para imprimir respostas adequadas 
às incorreções geradas no convívio social.  

                                                 

6 KANT, Immanuel. Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? In: 
Berlinische Monatsschrift. Dezember-Heft 1784, p. 481-494. Disponível em: 
<http://www.uni-potsdam.de/u/philosophie/texte/kant/aufklaer. 
htm>. Acesso em: 1 mar. 2016. 

7 Há no termo uma dupla acepção a que a original “πολιτεία” remete: a 
um, ao significado do termo como expressão de cidadania e do uso dessa 
cidadania que permitiu o modo de composição dos diálogos sobre a 
Justiça entre Sócrates e seus discípulos; a dois, ao livro de Platão onde 
esses diálogos são retratados, cujo título – Politeia – veio a ser consagrado 
em sua tradução como República. Nas referências posteriores, utilizar-se-
á República, posto que é tal que consta na tradução aqui utilizada.  
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Em relação à justiça substantiva, coletam-se da 
República passagens em que a justiça ora aparece como uma 
virtude que concorre com outras (sabedoria, moderação e 
coragem), ora como uma virtude primeira. É o que lê, por 
exemplo, na passagem em que Sócrates fala a Glauco do “[...] 
princípio que estabelecemos de início, ao fundarmos a cidade, e que devia 
ser sempre observado, esse princípio ou uma das suas formas é, creio, a 
justiça.”8 Posteriormente, na Ética a Nicômaco, Aristóteles viria 
a consagrar essa noção de justiça como a primeira das 
virtudes, noção que John Rawls, séculos depois, viria a 
endossar em sua monumental Teoria da Justiça, proclamando, 
em conhecida passagem, exatamente que “[a] Justiça é a 
primeira virtude das instituições sociais, assim como a verdade é a 
primeira virtude dos sistemas de pensamento.”9 

O texto da República também é profícuo no que toca 
à justiça em seu sentido adjetivo, significado que aparece em 
diversas passagens, como nos debates sobre o 

comportamento do homem justo em relac ̧ão ao injusto 

(Livro I) e sobre a corrupc ̧ão (Livro II).10 Hodiernamente, 
sustentando uma cisão histórica exatamente a partir dessa 
dupla feição (substantivo/adjetivo), Amartya Sen dividiu os 
teóricos da justiça em dois grupos: o do “institucionalismo 
transcendental”, onde se encontrariam Thomas Hobbes, 
John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant e John 
Rawls; e o da “comparação focada em realizações”, onde se 
encontrariam Adam Smith, Marquis de Condorcet, Jeremy 
Bentham, Mary Wollstonecraft, Karl Marx e John Stuart 
Mill. Amartya Sen, explicitamente, enquadra sua ideia de 

                                                 

8 PLATÃO. A República. Tradução de Enrico Corvisieri. São Paulo: Nova 
Cultural, 1997, p. 131-2.  

9 RAWLS, John. A Theory of Justice. 2ª ed. Cambridge: Harvard University 
Press, 1999, p. 3, tradução nossa. 

10 PLATÃO. A República. Tradução de Enrico Corvisieri. São Paulo: 
Nova Cultural, 1997, passim.  
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justiça nesse segundo grupo, destacando a importância da 
qualidade da ação justa – e, mais especialmente, da 
eliminação da ação injusta – em relação ao “mero” 
conhecimento da justiça.11 Daí porque sua teoria da justiça 
“[...] tem por objetivo esclarecer como podemos proceder para resolver 
questões de melhoria da justiça e remoção da injustiça antes de oferecer 
resolução para questões sobre a natureza da justiça perfeita.”12 

As enfermidades que tocam ao direito, desde que não 
ocorrentes nas entranhas de seu formalismo – ocasião em 
que nascem e morrem no próprio direito –, são 
pronunciadas na esfera dessas duas feições: ou por não se 
conhecer a Justiça, ou por se falhar na operação de seus 
ditames. 

Dessa centralidade da justiça para a fundamentação 
do discurso jurídico (como parte que nos interessa mais 
especialmente de um problema ético que busca 
fundamentação para o agir humano), seguiu-se natural a 
noção de sua precedência. 

Ao compasso de uma ética de princípios, desse 
modo, o justo precederia ao bem pelo exato fato de que o 
justo determinaria o bem. A tese é assim explicitada por 
Thadeu Weber:  

 

Trata-se de uma ética de princípios deontológica. 
Desse modo, para termos uma ação boa em si 
mesma, ela deve estar de acordo com a lei moral 
como princípio racional. [...] O critério da bondade 
ou da maldade é o teste da universalização proposto 
pelo imperativo categórico.13 

 

                                                 

11 SEN, Amartya. The Idea of Justice. Cambridge: Harvard University Press, 
2009, passim. 

12 SEN, op. cit., p. IX, tradução nossa. 

13 WEBER, Thadeu. Ética e Filosofia do Direito: autonomia e dignidade da 
pessoa humana. Petrópolis: Vozes, 2013, p. 79. 
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Rawls propõe a tese de precedência da justiça 
diferenciando esta do bem em três características. Primeiro, 
o bem não seria obtido desde uma posição original, mas 
desde as intenções e os planos de cada um, sem pretensão de 
universalidade. Segundo, as diferentes concepções de bem 
entre as pessoas seria algo positivo, ao contrário do que 
ocorre com a justiça, que reclama uma concepção uniforme. 
Terceiro, as concepções sobre a justiça dependeriam da 
restrição do véu da ignorância, enquanto que as concepções 
sobre o bem exigiriam conhecimento das pessoas acerca dos 
fatos.14 Tratando do tema visivelmente desde sua concepção 
teórica – porque exige explicação desde os conceitos de 
posição original, véu da ignorância e justiça procedimental –
, Rawls sustenta que os princípios da justiça devem restringir 
os planos de cada um, de onde se extrairia, naturalmente a 
prioridade do justo sobre o bem. Em suas palavras,  

 
[...] O nosso modo de vida, quaisquer que sejam as 
circunstâncias particulares, devem sempre 
conformar-se com os princípios da justiça que são 
definidos independentemente. Desse modo, as 
características arbitrárias dos planos de vida não 
afetam esses princípios, tampouco o modo que sua 
estrutura básica é organizada. A indeterminação na 
noção de racionalidade não se traduz, sozinha, em 
exigências legítimas que as pessoas podem impor 
umas às outras. A prioridade do justo previne isso.15 

 
A argumentação de Rawls sobre o tema, percebe-se, 

tem profunda influência em Kant, para quem seria um erro 
estabelecer definir a lei moral a partir do conceito de sumo 
bem. Na realidade, como bem identifica Thadeu Weber, 

                                                 

14 RAWLS, John. A Theory of Justice. 2ª ed. Cambridge: Harvard University 
Press, 1999, p. 392-5, tradução nossa. 

15 RAWLS, op. cit., p. 395, tradução nossa. 
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Rawls é kantiano no que se refere à questão procedimental 
(metodológica), embora apresente em relação a ele uma 
diferença de conteúdo: “[...] a concepção do bem em Kant é moral, 
a de Rawls é política. Assim como em Kant o conceito de bem pressupõe 
a lei moral, em Rawls a ideia do bem pressupõe uma concepção do 
justo.”16 Isso não significa distanciamento. Lei moral e justiça 
não são lados distintos da mesma moeda. São traços 
distintos de um lado da mesma moeda. 

Uma ética de princípios, vê-se, quer em seu conteúdo 
moral, quer em seu conteúdo político, tende a fazer preceder 
o justo ao bem, no entendimento de que a legitimidade de 
um conceito de bem é limitado nas cercanias do conceito de 
justo.   

 
3. A tese de que o bem precede ao justo e sua 

usual vinculação à ética de resultados 
 
O enredo rawlsiano de tratar a questão da 

precedência – em sua convicção de que os princípios da 
justiça precedem aos princípios da escolha racional 
(representativos da noção de bem) – possui uma 
particularidade: a oposição entre esses princípios sugere um 
embate entre duas teorias da Filosofia Política, que são o 
contratualismo e o utilitarismo. 

De fato, desde antes de Rawls – mas especialmente 
depois de Rawls – percebe-se uma tendência de se vincular 
o argumento em favor da justiça como próprio do discurso 
contratualista e, com ele, de uma ética de princípios, 
enquanto que o argumento em favor do bem seria algo 
próprio do discurso utilitarista e, com ele, de uma ética de 
resultados. 

                                                 

16 WEBER, Thadeu. Ética e Filosofia do Direito: autonomia e dignidade da 
pessoa humana. Petrópolis: Vozes, 2013, p. 84-5. 
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Há razão nessa usual vinculação, que podemos 
atribuir à força de textos como An Introduction to the Principles 
and Morals and Legislation, de Jeremy Bentham, e Utilitarianism, 
de John Stuart Mill. Nesses, resguardadas diferenças no 
pensamento dos autores, vê-se elaborada uma ideia de 
predomínio de “bens individuais” considerados a partir da 
persecução de maximização conjunta de utilidades 
racionalmente defensáveis por unidades individuais. E é, 
afinal, em larga medida com e contra essa ideia, desses textos, 
que Uma Teoria da Justiça trabalha.  

Natural, assim, a formulação da convicção usual de 
que o discurso da precedência do bem é um discurso da 
precedência do bem utilitarista – ou de uma ética de 
resultados – em relação a elaborações contratualistas, que 
visam à construção de uma deontologia principiológica 
regida pela noção de Justiça.  

Porém, o discurso sobre a centralidade do bem para 
a Filosofia Política (e para o direito) – o qual acompanha a 
intenção de precedência – não é datado no utilitarismo. Em 
verdade, sequer ele é menos antigo que o discurso da 
centralidade da justiça que identificamos nos textos da 
República, eis que naqueles mesmos diálogos poderemos – e 
o faremos adiante – perceber também um discurso de 
centralidade do bem.  

Mais do que simplesmente a questão temporal, 
importa referir que o bem não é, para a filosofia moral, 
menos importante que o justo.  

Vem-nos de Aristóteles a mais conhecida explicação 
sobre o significado de bem. Essa explicação principia pela 
arrematadora frase que inaugura sua Ética a Nicômacos: “Toda 
arte e toda indagação, assim como toda ação e todo propósito, visam a 
algum bem; por isto foi dito acertadamente que o bem é aquilo a que 
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todas as coisas visam.”17 Aristóteles, ao definir o bem como 
“aquilo a que todas as coisas visam”, não nos convida, 
imediatamente, à conclusão de que todas as coisas visam a 
um mesmo bem. Essa conclusão logo aparecerá coerente, 
mas necessita de uma mediação. Primeiro, há de se entender 
que cada “coisa” (cada atividade) visa a um bem específico, 
isso é, possui uma finalidade (a finalidade da medicina é a 
saúde, da economia é a riqueza e assim por diante). Depois, 
deve-se entender que, dentre todas as atividades, algumas se 
subordinam às outras. As finalidades das atividades 
superiores, pois, devem ter uma precedência em relação às 
finalidades das atividades inferiores. Por corolário, somos 
conduzidos, agora sim, à conclusão de que haverá uma 
finalidade – um bem – que tem precedência sobre todas as 
demais, pois a atividade a que ela se refere tem, também, 
precedência sobre todas as demais. Naturalmente, duas 
questões fundamentais entram em cena: qual é essa atividade 
superior? E qual é esse bem superior? 

As respostas de Aristóteles não são peremptórias, 
mas são claras.18 Acredita ele que a ciência mais imperativa e 
predominante é a Ciência Política, pois ela determinaria 
quais seriam as outras ciências e legislaria sobre as condutas, 
de modo que a finalidade dessa ciência coincidiria com o 
maior bem do homem. Importante ressaltar que, embora 
Aristóteles tenha referido como bem “aquilo a que todas as 
coisas visam”, falando do bem das artes e das ciências, isso 
não exclui a possibilidade-necessidade de os homens visarem 
a bens. O próprio Aristóteles faz uso da frase substituindo o 
termo “coisa” por “comunidade” e por “homens”, na 

                                                 

17 ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos. Tradução de Mário da Gama Kury. 
3ª ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2001, p. 17.  

18 Para uma visão sistematizada da argumentação de Aristóteles em torno 
do bem humano, vide: LAWRENCE, Gavin. O bem humano e a função 
humana. In: KRAUT, Richard et al. Aristóteles: a Ética a Nicômaco. 
Tradução de Alfredo Storck. Porto Alegre: Artmed, 2009, p. 42-76.  
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Política.19 Tomás de Aquino, em sua formulação de inspiração 
aristotélica, também utiliza “homem” (ou “agente”), ao 
referir que “[p]rimeiramente é necessário demonstrar que todo agente 
opera visando a um fim.”20 O discurso sobre o bem é um 
discurso que extrai sua maior significação exatamente na 
pergunta pelo bem do homem, não das artes ou das ciências.  

Resta saber, pois, qual seria esse bem do homem, 
finalidade da Ciência Política. Para o estagirita, é a felicidade. 
Sobre isso, diz ele, haveria uma concordância quase geral, 
embora divergentes possam ser as opiniões sobre o seu 
conteúdo, havendo, por exemplo, quem identifique a 
felicidade ao prazer, à vida política ou à vida contemplativa. 
O fato de a felicidade ser o bem supremo, a despeito de qual 
seja exatamente o seu conteúdo, seria, para Aristóteles, 
decorrente de uma característica da felicidade, o fato de que 
“a escolhemos sempre por si mesma, e nunca por causa de algo mais”21. 
Aplicando uma distinção usada por Glauco, na República, a 
felicidade seria um bem que “amamos em si mesmo”. Ela é 
um fim entre os fins.  

Aprendemos, assim, que o grande objeto das ciências 
é a felicidade humana, uma vez que o maior bem do homem 
é a felicidade. O discurso sobre o bem, de feição até então 
metafísica, deve assumir, agora, racionalidade prática, 
procedimentalizando a transposição da concepção 

                                                 

19 “Vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade, e toda 
comunidade se forma com vistas a algum bem, pois todas as ações de 
todos os homens são praticadas com vistas ao que lhes parece um bem 
[...].” ARISTÓTELES. Política. Tradução de Mário da Gama Kury. 3ª ed. 
Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1997, p. 13. 

20 AQUINO, Tomás de, Santo. Suma contra os gentios. vol. 2. Tradução de 
Odilão Moura e D. Lugero Jaspers. Revisão de Luis Alberto De Boni. 
Porto Alegre: EDIPUCRS:EST, 1996, p. 381.  

21 ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos. Tradução de Mário da Gama Kury. 
3ª ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2001, p. 23. A reflexão 
que antecede à frase dá-se entre as páginas 17-23.  
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especulativa de bem para a vida política. Ao fim e ao cabo, 
isso é uma espécie de necessidade, uma vez se considere que 
“[...] a teoria do bem supremo é fundamentalmente a teoria da pólis.”22 

Em interpretação livre, podemos dizer que 
Aristóteles maneja essa ponte entre ética e política em três 
fases consecutivas. Na primeira, ressalta a sociabilidade 
característica ao homem como uma demanda natural de 
autossuficiência, da qual surgem as pequenas aldeias, depois 
as comunidades e, por fim, as cidades. Na segunda, indica o 
momento em que, ultrapassada a demanda natural de 
autossuficiência, a comunidade não existe mais apenas para 
assegurar a vida dos cidadãos, mas para lhe proporcionar 
uma vida melhor.23 A última fase é aquela em que essa vida 
melhor é procedimentalizada, por meio de sua tradução em 
leis. As leis, para Aristóteles, “visam ao interesse comum a todas 
as pessoas”24. São elas, pois, expressão autêntica do bem 
comum, de modo que uma vida boa e feliz é obtida por 
aquele que segue as prescrições legais e, as seguindo, obtém 
naturalmente uma excelência moral. Daí se poder afirmar 
que “[...] na tradição aristotélico-tomista, a noção de lei está 
intimamente associada à noção de bem comum. Assim o é porque a lei 
é concebida como um instrumento para a consecução desse bem.”25  

                                                 

22 SILVEIRA, Denis Coitinho. Os Sentidos da Justiça em Aristóteles. Porto 
Alegre: EDIPUCRS, 2001, p. 110. 

23 ARISTÓTELES. Política. Tradução de Mário da Gama Kury. 3ª ed. 
Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1997, p. 13-6. 

24 ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos. Tradução de Mário da Gama Kury. 
3ª ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2001, p. 92. Sobre o tema 
da lei na tradição jusnaturalista (sua estrutura lógica, função política e 
sentido ético), vide: BARZOTTO, Luis Fernando. Filosofia do Direito: os 
conceitos fundamentais e a tradição jusnaturalista. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2010, p. 119-156. 

25 POOLE, Diego. Bien común y derechos humanos. In: Persona y 
Derecho. Revista de fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de 
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Dessa condução aristotélica sobre o significado do 
bem, duas constatações podem ser realizadas: em primeiro 
lugar, a de impossibilidade de separação entre as noções de 
bem e de bem comum, uma vez que aquela conduz a esta; 
em segundo, o fato de que a noção de bem (e, pois, de bem 
comum) tem tanto um conteúdo moral como um conteúdo 
jurídico, uma vez que o agir de modo justo, em Aristóteles, 
principia por agir de acordo com uma legislação jurídica que, 
ao menos idealmente, visa ao bem de todos. O ato de ser 
justo é um ato que começa por obedecer ao bem comum, 
obedecendo a lei. 

O argumento conduz a uma noção de precedência 
do bem em relação ao justo, mas o faz, nota-se, em raciocínio 
bastante diverso de uma concepção utilitarista de bem. 
Ainda que a concepção utilitarista tenha ganhado 
ressonância, inclusive pela oposição que lhe fez Rawls, essa 
concepção aristotélica, de um bem que se une ao direito para 
formatar um sentido de justiça nunca se perdeu.  

A concepção, inclusive, ganhou vestes que nem de 
longe se prendem à filosofia aristotélico-tomista, de modo 
que essa centralidade do bem comum para o Direito pode 
ter sido, no máximo, esquecida no fundo do poço do 
argumento consequencialista. O bem, todavia, não é 
necessariamente aquele bem da ética das consequências. Ao 
contrário, o bem – em especial aquele que se diz comum – 
é, ele mesmo, um “princípio orientador do Direito” 
(Leitgedanken des Rechts)26. Ou, em outros termos, o princípio 
dos fins. 

                                                 

Derechos Humanos, vol. 59, Pamplona, Servicio de Publicaciones de la 
Universidade de Navarra, p. 97-133, 2008, p. 107, tradução nossa. 

26 KUBE, Hanno; MELLINGHOFF, Rudolf; MORGENTHALER, 
Gerd; SEILER, Christian (org.). Leitgedanken des Rechts. Paul Kirchhof 
zum 70. Geburstag. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, 
Hamburg: Müller, 2013.  
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Colhemos dois exemplos emblemáticos dessa 
primazia (precedência) da noção de bem para o direito, um 
relacionado à profissão jurídica, outro ao conceito de 
Direito. 

Para o primeiro exemplo, lembramos as reflexões de 
Karl Marx sobre o porquê de sua escolha em estudar Direito. 
Para Marx, a escolha da profissão deveria ser efetuada com 
base em seu poder de atingir o bem de todos. Aquele que 
cria para si, dizia ele, pode ser um grande erudito, sábio ou 
poeta, mas nunca um grande homem, qualidade daqueles 
que se sacrificam trabalhando para o geral, não para si, e o 
Direito seria, por excelência, o ofício do bem comum.27 Essa 
visão romântica do Direito, contudo, logo entrou em 
conflito com as pretensões de seu pai, o qual lhe cobrava 
uma mentalidade mais prática,28 de modo que Marx, pouco 
depois, largou o estudo do Direito, ao que tudo leva a crer, 
exatamente por essa dissensão entre o que seu objeto de 
estudo passou a ser e o que ele deveria, de fato, ser.  

No tocante ao conceito de direito, é digno de nota 
que todos os juristas clássicos, de algum modo, cuidavam 
para inserir em suas definições de direito, por mais variadas 
e distintas que fossem, um espaço para a noção de “bem 
comum”. Isso se percebe no entendimento do direito como 
“ars boni et aequi” de Celso, no “suum cuique tribue” de Ulpiano, 
na “hominis ad hominem proiportio” de Dante Alighieri, no 
“appetitus societatis” de Hugo Grócio.29 Miguel Reale, 
sustentado nessa visão clássica e atento à definição de Dante, 

                                                 

27 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Betrachtung eines Jünglings bei 
der Wahl eines Berufes. In: Werke. Band 40. Berlin: Dietz, p. 594. 
Disponível em: <http://www.zeno.org/nid/20009222154>. Acesso 
em: 03 mar. 2016. 

28 KELLEY, Donald. The Metaphysics of Law: An Essay on the Very 
Young Marx. In: The American Historical Review, vol. 83, n. 2, Oxford, 
Oxford University Press, p. 350-367, abr. 1978, p. 350. 

29 ad tempora cit. 



582 Direito & Justiça: Festschrift em homenagem a Thadeu Weber 
 

 

 

para a qual dedicou algumas linhas, conceituou o direito 
exatamente como a “ordenação bilateral atributiva das relações 
sociais, na medida do bem comum.”30 No conceito, há um 
elemento normativo (ordenação bilateral atributiva) seguido 
de sua medida no bem comum.  

Bem verdade que, com o tempo, viu-se desaparecer, 
aos poucos, essa segunda parte da definição de Reale, 
consagrando-se o direito, nos moldes positivistas (e, não por 
acaso, nos moldes preferidos pelas doutrinas 
consequencialistas, que sempre viram na lei a faceta jurídica 
da maximização da utilidade), apenas como um conjunto de 
normas.31  

Não deixa de ser curioso perceber que doutrinas tão 
distintas como o aristotélico-tomismo e o utilitarismo 
enxergam na lei os seus sentidos de bem, por mais distantes 
que o conceito de bem pode ter para ambas. Vale realçar, 
outrossim, que para ambas as doutrinas, o bem precede ao 
nascimento do direito e dos direitos, pois do bem nasce, em 
ambas, o direito e os direitos. 

 
4. Dois argumentos para a anterioridade do bem: a 
questão colocada em um quadro epistemológico 

 
Constata-se, dos itens antecedentes, uma 

necessidade: quando tratamos da questão da precedência, 

                                                 

30 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2010, p. 59. 

31 Foge ao nosso propósito um mapeamento extenso desse acento 
positivista, que aparece na maioria dos Cursos e Manuais, tanto de Teoria 
do Direito como de ramos específicos. Vale lembrar, por todos, 
Norberto Bobbio, para quem um conceito de direito deveria servir-se de 
três elementos: a existência de uma sociedade; a referência de uma ordem 
social, para excluir do direito o arbítrio; a institucionalização. Em 
nenhum deles, como se pode ver, há uma brecha à entrada do bem 
comum. Cf. BOBBIO, Norberto. Teoria Generale del Diritto. Turim: G. 
Giappichelli, 1993, p. 8-9. 
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especialmente sob uma ótica deontológica, devemos nos 
perguntar pelo conceito de bem, isso é, a quê bem estamos 
nos referindo.  

A ética de princípios, especialmente a partir dos 
sólidos argumentos de Rawls contra o utilitarismo, tende a 
tratar a questão do bem como capítulo exclusivo de uma 
ética de consequências. Todavia, como tentamos 
demonstrar, a prioridade do bem não implica, 
necessariamente, um pensamento consequencialista. Por 
vezes, está nela a razão oposta; o bem pode ser 
fundacionista. 

Não se podem confundir, portanto, o bem-
enquanto-fim (que funda uma deontologia principiológica) e 
o bem-enquanto-utilidade (que constrói parâmetros 
racionais de satisfação para escolhas que afetam pluralidade 
de pessoas) pelo mesmo motivo que não se podem 
confundir a noção de “bem” e a noção de “bens”.  

O bem, no singular, é bem comum, a formulação de 
um ideal ou de um estado de coisas adjetivável como uma 
plenitude (“vida plena”), pois conjuga o interesse de alguém 
para si e para os outros com o interesse de cada um para si e 
para os outros. Os bens, no plural, são utilidades. Isso é: 
ideais, estados de coisas, prazeres, vontades individuais, 
inclinações, as quais cada um tem para si a partir de sua 
particular noção de uma vida boa. Bens, no plural, são 
pessoas, coisas e atividades que nos fazem feliz, sem a 
preocupação com a plenitude, no sentido de 
correspondência com os interesses dos outros. Essa noção 
de bens plurais é legítima e de inderrogável importância. 
Como ensina o próprio Rawls, “[...] essa variedade de concepções 
do bem é algo bom em si, isso é, é racional para os membros de uma 
sociedade bem-ordenada quererem que seus planos sejam diferentes.32 

                                                 

32 RAWLS, John. A Theory of Justice. 2ª ed. Cambridge: Harvard University 
Press, 1999, p. 393, tradução nossa. 
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Porém, tal noção usualmente não corresponde com aquela 
outra, de bem singular. 

Em uma síntese: querer e obter aquilo que desejamos 
é um bem (vida boa); nosso interesse em nossa felicidade que 
tem por condição o nosso interesse no interesse dos outros, 
é o próprio “Bem” – não sua vaga noção –, exposta como 
sentido na expressão de “bem comum” (vida plena), que 
designa um ideal de vida em sociedade, especialmente àquela 
que Rawls intitula uma “sociedade bem-ordenada”.   

Ora, é apenas em relação a este “Bem” (bem 
comum) que faz sentido colocar a questão da precedência, 
uma vez que é nele em que encontramos uma pretensão 
fundante de uma sociedade de livres e iguais. Em relação ao 
segundo bem (o bem-enquanto-utilidade, traduzido em bens 
plurais), não há uma pretensão maior que a de resolver, de 
modo racionalizado, contingências das preferências 
individuais colocadas na pluralidade social. 

E, tratando-se do bem comum, acreditamos haver 
dois fortes argumentos em favor de sua precedência em 
relação à justiça. O primeiro, que exporemos no item 
seguinte, chamaremos de “argumento da anterioridade 
ontológica”; o segundo, explicado no item subsequente, 
chamaremos de “argumento da anterioridade lógica”. 
 
4.1. O argumento da anterioridade ontológica do bem comum 

 
O bem comum não é um valor (uma virtude), mas 

uma contingência da sociedade civilizada que necessita 
dirigir-se em virtudes.  

Thadeu Weber, em texto sobre a autonomia e a ideia 
de bem, lembra que Kant refere-se ao bem (Gut) como “o 
objeto necessário da faculdade de desejar”, isso é, aquilo que “uma 
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vontade racional haveria de querer necessariamente”33. É nesse 
sentido de “objeto necessário” – isso é, na crença de que a 
civilidade entende como inescapável a eleição de valores – 
que falamos em uma “contingência”. 

Impossível idealizar uma sociedade despossuída de 
valor. Sociedade, a rigor, não seria. Fora esse mandamento, 
a criação na sociedade é livre, havendo como idealizar uma 
sociedade dirigida por qualquer valor – em par ou não com 
a Justiça.  

Esse argumento demonstra, em nosso ver, o 
desacerto das filosofias políticas que falam em uma 
prioridade do justo sobre o bem. Porque, a rigor, justo e bem 
não concorrem. Se o bem, diferente da justiça, não é um 
valor – mas a necessidade de escolha de um valor –, a 
ontologia do bem e da justiça é distinta.  

Em tese, uma sociedade pode ser fundada em valores 
como a máxima liberdade ou a máxima igualdade, para nos 
situarmos em exemplos de idealizações que já se pôde, 
historicamente, observar34, ainda que, na prática, essas 
tentativas tenham se revelado distópicas.35 Na polêmica 
sobre se a sociedade deve ser um “governo de leis” ou um 
“governo de homens”36, esconde-se a imperatividade de uma 

                                                 

33 WEBER, Thadeu. Ética e Filosofia do Direito: autonomia e dignidade da 
pessoa humana. Petrópolis: Vozes, 2013, p. 74.  

34 Mira-se, aqui, nos exemplos dos Movimentos Anarquistas e das 
Revoluções Socialistas, respectivamente. 

35 A distopia – literalmente o “lugar ruim” – remete a uma sociedade 
oposta ao que seria uma sociedade ideal, sendo antinômico à ideia de 
utopia. O termo teria sido cunhado por John Stuart Mill, a partir do 
análogo “cacotopia”. ROTH, Michael. Trauma: A Dystopia of the Spirit. 
In: RÜSEN, Jörn; FEHR, Michael; RIEGER, Thomas. Thinking Utopia: 
steps into other worlds. Oxford: Berghahn Books, 2005, p. 230.  

36 John Adams, alicerçado em Aristóteles, Livy e Harrington, afirma que 
a Constituição britânica é antes republicana que imperial, e que “[e]les 
definem a República como sendo um governo das leis e não dos homens.” 
ADAMS, John. Novanglus: A History of the Dispute with America, From 
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sociedade governada em aderência ao valor que lhe foi 
berço. Essa – exatamente por sua ontologia – é uma 
imperatividade própria do bem comum, não da justiça. 
 
4.2. O argumento da anterioridade lógica do bem comum 

 
Do argumento da anterioridade ontológica, tem-se 

que uma sociedade, em sua constituição, adere a um valor, 
que pode ser a justiça ou outro(s) valor(es), em par ou não 
com a justiça. Qualquer que seja o valor escolhido, é ele à 
vista do bem comum pronunciado. O bem comum, nesse 
sentido fundacionista, “[...] não é baseado diretamente em uma 
norma jurídica positiva concreta; sua validade encontra-se antes como 
pressuposta a cada positivação.”37 

O direito, portanto, não inicia com a Justiça. Há algo 
a ela anterior e de importância nunca a ela subalterna. Esse 

                                                 

its Origin, in 1754, to the Present Time. Ensaio n. 7. In: Boston Gazette. 
Disponível em: <http://en.wikisource.org/wiki/Novanglus_ 
Essays/No._7>. Acesso em: 05 mar. 2016, tradução nossa, grifo no 
original. Mesma conclusão encontramos em Antonin Scalia: “É a lei que 
governa, não a intenção daquele que fez a lei. Isso me parece a essência 
do famoso ideal norte-americano exposto na Constituição de  
Massachusetts: um governo de leis, não de homens. Os homens podem 
ter pretendido o que eles quiseram; mas é apenas as leis que eles 
promulgaram que nos obrigam.” SCALIA, Antonin. A matter of 
interpretation: Federal Courts and the Law. An essay. New Jersey: 
Princeton University Press, 1997, p. 17, tradução nossa, grifo no original. 

37 CALLIESS, Christian. Gemeinwohl in der Europäischen Union – 
Über den Staaten-und Verfassungsverbund zum Gemeinwohlverbund. 
In: BRUGGER, Winfried; KIRSTE, Stephan; ANDERHEIDEN, 
Michael (org.). Gemeinwohl in Deutschland, Europa und der Welt. 
Interdisziplinäre Studien zu Recht und Staat, n. 24. Baden-Baden: 
Nomos, 2002, p. 176, tradução nossa. Sobre o tema, vide o capítulo 2 
(Gemeinwohl und vorpositive Normativität) de: ZEZSCHWITZ, 
Friedrich. Das Gemeinwohl als Rechtsbegriff. Tese (Doutorado em Direito). 
Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät, Philipps Universität zu 
Marburg, Marburg, 1967, p. 33-45.  
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algo é o bem comum. Sua anterioridade é pressuposto 
lógico, asserível pela razão teórica. Isso porque, à eleição de 
qualquer valor como governativo de uma sociedade38, está o 
desígnio de que esse valor atende ao seu bem comum, salvo 
se queira validar a hipótese não factível de uma sociedade 
que busque, à semelhança de Erisictão, devorar-se a si 
própria.39 Uma sociedade, em hipótese, pode devorar-se a si 
própria, por diversas razões, incluindo aquela de reiteração 
de políticas equivocadas. O que se diz inadmissível é uma 
sociedade que tenha como projeto essa autodestruição.  

Daí a conclusão de que o bem comum precede, 
logicamente, a todo e qualquer valor. Ele circunscreve os 
limites do ato volitivo da eleição dos valores. Se é a Justiça o 
valor eleito, não se pode escapar à conclusão de que, para a 
comunidade que a elegeu, a Justiça atende, ou deve atender, 
ao bem comum.  

O direito – e, por conseguinte, a Ciência do Direito40, 
deita raízes exatamente nessa necessidade social da escolha 
de um valor (ou de uma pluralidade de valores) demandada 
pelo bem comum – ali, pois, onde ele é interseccionado com 
a Política. Não no valor ou valores eventualmente 

                                                 

38 Vale salientar que, ao se referir “eleição de valores”, põe-se de lado as 
sociedades fundadas por meio de imposições unilaterais e coercitivas 
entre cidadãos (sociedades totalitárias). Nossa visada é o entendimento 
das sociedades no âmbito de uma democracia. 

39 Referência ao rei da Tessália que, segundo a mitologia grega, teria 
violado um bosque consagrado a Deméter, deusa da agricultura. Ela 
insere uma fome insaciável no corpo do rei, o qual, após comer todo 
alimento de seu palácio, acaba por devorar a si próprio. Cf. HARD, 
Robin. The Routledge Handbook of Greek Mythology. Based on H. J. Rose’s 
Handbook of Greek Mythology. New York: Taylor and Francis e-
Library, 2004, p. 133.  

40 Entenda-se “Ciência do Direito”, aqui, com o sentido clássico de 
“Jurisprudência” ou “Conhecimento do Direito”, a fim de não acender 
um debate sobre a possibilidade de uma “ciência” pré-cartesiana, 
submetida a um processo metodológico de verificação.  
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escolhidos, do que se poderia concluir pela precedência do 
bem sobre o justo.  
 
5. A “sincronicidade do desvelamento”: a dialética 
entre justo e bem e o abandono da questão da 
precedência 

 
Não por acaso citamos a República, neste texto, tanto 

para expor a tese da precedência do justo como para expor 
a tese da precedência do bem. Naquela obra, justo e bem são 
noções centrais. Mais que isso, já no seu Livro I, a concepção 
de bem é incutida na definição do justo agir (e da Justiça). 
Ao refutar a conclusão de Trasímaco de que o justo é o 
interesse do mais forte41, Sócrates propõe que, sendo a 
justiça uma virtude, o homem justo é acompanhado do bem, 
daí se podendo concluir que a justiça é um bem a ser 
perseguido.42 

É a Glauco, porém, a quem devemos um início de 
teorização sobre o fato de a justiça ser um bem naquele 
texto. Logo ao início do Livro II, com concordância de 
Sócrates, Glauco propõe a existência de três espécies de 
bem: os bens que amamos em si mesmos, não buscando suas 

                                                 

41 A passagem em que Trasímaco monta a sua tese é especialmente 
interessante para contextualizar aquilo que, em linhas desvirtuadas, 
poder-se-ia entender por bem comum, e assim segue: “E cada governo 
faz as leis para seu próprio proveito: a democracia, leis democráticas; a 
tirania, leis tirânicas, e as outras a mesma coisa; estabelecidas estas leis, 
declaram justo, para os governados, o seu próprio interesse, e castigam 
quem o transgride como violador da lei, culpando-o de injustiça. Aqui 
tens, homem excelente, o que afirmo: em todas as cidades o justo é a 
mesma coisa, isto é, o que é vantajoso para o governo constituído; ora, 
este é o mais forte, de onde se segue, para um homem de bom raciocínio, 
que em todos os lugares o justo é a mesma coisa: o interesse do mais 
forte.” PLATÃO. A República. Tradução de Enrico Corvisieri. São Paulo: 
Nova Cultural, 1997, p. 20.  

42 PLATÃO, op. cit., p. 40. 
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consequências, tais como a alegria e os prazeres inofensivos; 
os bens que amamos em si mesmos e às suas consequências, 
tais como o bom senso, a visão e a saúde; e os bens que 
buscamos por suas vantagens, tais como a ginástica, a cura e 
o exercício de uma profissão. Sócrates entende que a Justiça 
pertenceria à segunda – e mais bela – espécie, ao que Glauco 
retruca estar ele desacompanhado da maioria dos homens, 
os quais alocariam a justiça na terceira espécie.43 Em palavras 
de hoje – e usando as definições que apontamos nesse texto 
–, poderíamos afirmar que Sócrates pensa o bem como o 
bem comum, enquanto a maioria dos homens, segundo 
Glauco, pensa no bem-enquanto-utilidade.   

No Livro III da República, porém, a concepção de 
bem, até então utilizada como instrumento para a definição 
do justo, passa a ser pensada de modo autônomo, o que é 
feito considerando o sentido comunitário (e fundacionaista) 
da expressão. Isso ocorre quando o termo “bem da cidade” 
passa a aparecer. Sócrates e Glauco consentem que os 
homens de alma perversa e incorrigíveis devem ser 
condenados à morte pelo bem da cidade e traçam o perfil do 
governante ideal como aquele mais fiel guardião do maior 
bem da cidade.44 Considerando as qualidades do bem e as 
qualidades da justiça, unem-se as concepções, que 
representariam, respectivamente, “[...] a estabilidade da vida 
coletiva e o senso de justiça dos indivíduos”45, como pilares 
fundantes do ideal platônico de República. 

A síntese dessa república perfeita, construída sob as 
mãos de governantes que fazem sempre o mais proveitoso 

                                                 

43 Idem, p. 41-2. 

44 Idem, p. 104-113. 

45 Cf. MAFFETTONE, Sebastiano e VECA, Salvatore. A justiça dos 
antigos. Parte introdutória. In: _____ (org.). A Idéia de Justiça de Platão a 
Rawls. Tradução de Karina Jannini. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 
4. 
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para a cidade e nunca agem em detrimento do Estado46, 
portanto, não se descola, em Platão, do bem comum. Ao 
contrário, 

 

[t]oda a filosofia platónica, directa ou 
indirectamente, em todas as suas variantes reflexivas, 
vai ser uma busca de respostas fundamentais para 
estas questões, toda ela vai ser ultimamente virada 
para a procura do sentido do bem-comum da cidade, 
bem-comum que nunca será o bem de alguns, de um 
apenas, de uma minoria ou maioria, mas de todos os 
que quiserem na cidade viver, sendo o mesmo bem-
comum da e para a cidade, bem-comum que é o bem 
de todos, integradamente, compreendendo 
harmonicamente o bem pessoal de cada um.47    

 

 Aquela tese de Trasímaco anteriormente 
apresentada, que define a justiça como o interesse dos mais 
fortes – os quais aproveitam sua força para tomar o poder e 
nele fazer perpetuar, na forma de lei, a sua concepção de 
justiça –, seria, portanto, um “protótipo do ‘anti-Platão’, de tudo 
o que teoricamente de fundamental se pode afirmar contra a sua posição 
de integral serviço ao bem-comum.”48  

Na tradição clássica, remontada por Platão e 
Aristóteles, o bem e a justiça não discrepam. Seu concílio é 
inevitável. Não por uma coincidência. Afinal, Sócrates já 
havia demonstrado, no seu modo obtuso, que o justo é, em 
si, um bem.49 

                                                 

46 PLATÃO, op. cit., p. 108. 

47 PEREIRA, Américo. Da ontologia da “polis” em Platão. Covilhã: 
LusoSofia press, 2011, p. 7. Disponível em: 
<http://www.lusosofia.net/textos/pereira_americo_ontologia_da_poli
s_em_platao.pdf>. Acesso em: 03 mar. 2016., grifo no original. 

48 PEREIRA, op. cit., p. 8.  

49 Cf. PLATÃO. A República. Tradução de Enrico Corvisieri. São Paulo: 
Nova Cultural, 1997, p. 40.  
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Essa tradição conservou-se na filosofia política. 
Anos mais tarde, Hegel, por exemplo, que nada devia àquela 
tradição, tratou também dessa vinculação entre o bem e o 
justo (que trata em sinonímia com o direito na passagem a 
seguir citada), ao sustentar que o “[...] o Bem não é um algo bom 
sem o Direito. Do mesmo modo, o Direito não é algo bom sem o Bem 
(o fiat justitia não deve ter o pereat mundus como consequência).” 

50 

Se, em algum momento, passou a se admitir alguma 
discrepância entre essas noções, isso se deveu à modificação 
do entendimento sobre o bem, em grande medida sob 
responsabilidade do utilitarismo, mas um tanto, por igual, 
como resultado de uma cultura que deixou de ser 
comunitária para apresentar doses cada vez mais altas de 
individualismo. 

Resgatada a noção clássica de bem, a discrepância é 
insustentável. E, nesse sentido, é possível arriscar que o 
próprio Rawls, ao entender que o justo prefere ao bem (no 
sentido utilitarista), não nega que o justo, ele mesmo, é um 
bem (no sentido tradicional da noção). O justo é um bem 
que se intenciona fazer.51 

A sociedade principia com uma noção de bem 
comum. A contingência pela escolha de um valor que lhe 
governará. Como se disse, são os valores – nem os homens, 
nem as leis – que nos governam. Homens e leis servem para 

                                                 

50 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Grundlinien der Philosophie des Rechts. 
Leipzig: Felix Meiner, 1911, p. 109. (§ 130). Disponível em: 
<https://archive.org/details/grundlinienderp00gansgoog>. Acesso em 
05 mar. 2016, tradução nossa.  

51 Cf. HINSCH, Wilfried. Das Gut der Gerechtigkeit. In: HÖFFE, 
Otfried (org.). Eine Theorie der Gerechtigkeit. Berlin: Akademie, 1998. Rawls 
tratará, ao final de seu livro, da ideia de congruência, aceitando que o 
senso de justiça nos cidadãos seja um bem. Cf. RAWLS, John. A Theory 
of Justice. 2ª ed. Cambridge: Harvard University Press, 1999, p. 496-505. 
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traduzir esse valor fundacionista, que é o bem (bem comum). 
Que valor é esse?  

Dissemos que, em hipótese, poder-se-ia escolher, na 
fundação da sociedade, qualquer valor, em par em não com 
a justiça. Porém, esse texto – que indicava perfilharmos a 
tese da prioridade do bem, deve receber, aqui, o seu devido 
temperamento. Isso porque aquela escolha possível de 
qualquer bem, em par ou não com a justiça, é, no fundo, 
apenas uma suposição. O uso da razão, e aqui há de se 
concordar com a tese kantiana, nos dá como limite a 
aceitação de um princípio de justiça. Ou, em outras palavras, 
“[a]queles que contestam a prioridade do justo defendem que a justiça é 
relativa ao bem, não independente dele.”52 Essa independência, 
evidentemente, é uma via de mão-dupla. Serve tanto à 
prioridade do bem quanto à prioridade do justo. 

Desse modo, percebemos que os argumentos da 
anterioridade ontológica e da anterioridade lógica do bem 
têm relativa validade. Estabelecem verdades aparentes. O 
bem é anterior porque a necessidade da escolha vem antes 
da escolha. Ocorre, porém, que a escolha – no uso reto da 
razão pura prática – é, desde sempre, “já realizada”. A rigor, 
escolha não é. O princípio de justiça segue tão natural ao 
bem que, pode-se dizer, há uma sincronicidade de desvelamento 
entre bem e o justo. O bem demanda uma escolha; mas essa 
escolha, inescapavelmente – pensando, para usar novamente 
a expressão de Rawls, em uma sociedade bem-ordenada –, é 
e deve ser a escolha pelos princípios da justiça.  

Para Thadeu Weber, explicando e concordando com 
Rawls, “[o] relevante aqui é que o bem é definido nos termos de uma 
razão prática e seus princípios objetivos.”53 Temos que a frase de 

                                                 

52 SANDEL, Michael. Liberalism and the Limits of Justice. 2ª ed. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1998, p. 186. 

53 WEBER, Thadeu. Ética e Filosofia do Direito: autonomia e dignidade da 
pessoa humana. Petrópolis: Vozes, 2013, p. 80. 
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nosso mestre – que este texto homenageia pelas tantas 
conversas que já tivemos sobre o tema –, ficaria conforme a 
essa noção de “sincronicidade de desvelamento”, aqui 
explicitada, com uma simples variação. A de que o bem é 
esclarecido – não “definido” – nos termos da razão prática e 
seus princípios objetivos. 

Se a lei moral determina o bem com validade 
apriorística, importa concluir que o bem já estava ali à espera 
da razão humana apta a lhe decifrar. Pode não se saber, antes 
da razão, que bem é esse. Mas isso não significa que ele não 
existia. O “antes da razão” é um momento que não interessa 
para o homem, quem da razão faz sua existência. Quando se 
busca legitimidade a partir de uma legislação ética – e, 
consequentemente, da legislação jurídica –, valores não são 
escolhidos, mas descobertos. Por isso a sincronicidade de 
desvelamento. Assim como as leis de Newton esperavam 
Newton apenas para as desvelar, não para que pudessem 
começar a existir54, assim também ocorre com o bem e a 
justiça. 

 
Considerações finais 
 
Após delinear a questão da precedência, colocando o 

problema, vimos os entendimentos das teses da precedência 
da justiça e da precedência do bem. Advogamos, em relação 
a essa, a necessidade de um acordo semântico, a fim de saber 
sobre qual bem estamos tratando, se aquele que podemos 

                                                 

54 O argumento das leis de Newton é usado, em outro contexto, por 
Stephen Hawkings, em uma analogia realizada para desafiar a tese de que 
Einstein, com seu teorema da energia, teria sido o responsável pela 

criação das bombas atômicas. Para o físico, culpar Einstein equivaleria a 
culpar Newton pela queda de aviões, uma vez que ambos não inventaram 
as leis, apenas souberam, antes de todos, as explicar. Cf. HAWKINGS, 
Stephen. O Universo numa Casca de Noz. São Paulo: Mandarim, 2002, p. 
139. 
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nominar “comum” ou se aquele que se refere às preferências 
e utilidades pessoais, para, então, referir que só há sentido 
discutir a precedência em relação àquele. E, em relação 
àquele, oferecemos dois argumentos de precedência do bem, 
um de ordem ontológica, outro de ordem lógica. Não 
obstante o caminho percorrido até aqui, uma última 
consideração apareceu ao fim: esses argumentos de 
precedência do bem escondem uma verdade, qual seja o fato 
de que, embora o bem pareça preceder, por uma questão de 
ordem, a escolha da justiça como um valor governativo da 
sociedade mostra-se uma opção apenas como hipótese. A 
escolha da justiça é um imperativo da razão pura prática, cuja 
deontologia da vida em comum obriga a sustentação da 
sociedade bem organizada em princípios, não em 
consequências.  

Fazendo essas balizas necessárias para a 
compreensão da noção de bem, aprende-se que ela se 
compatibiliza, perfeitamente, com uma ética de princípios. 
Nessa ética, a precedência entre bem e justiça há de ser 
substituída pela dialética entre o bem e a justiça, os quais, 
modulados, desvelam-se à razão em sincronicidade. 

Compreendida essa dialética, surpreende constatar 
que há uma marginalidade do bem comum na Ciência do 
Direito. Livra-se a Ciência do Direito do bem comum como 
Machado de Assis livrara-se, certa feita, de um “capítulo 
inútil”55, e se passa imediatamente ao próximo, capitulando o 
Direito a partir da Justiça. Assim, desditosos da nossa 
incapacidade em conduzir o direito desde o bem comum, em 
modulação com a justiça, o desfiguramos, proclamando, 

                                                 

55 Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis escreve o 
capítulo CXXXVI, intitulado “Inutilidade”, tão-só para dizer: “Mas, ou 
muito me engano, ou acabo de escrever um capítulo inútil.” 
MACHADO DE ASSIS, Joaquim Maria. Memórias Póstumas de Brás Cubas. 
São Paulo: Martin Claret, 2003, p. 143. Com essa única sentença, inicia e 
termina o capítulo. 
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mesmo que inconscientemente, a herança malfazeja de uma 
Ciência “pura”, na qual o corte não se dá mais no elemento 
axiológico, como em Hans Kelsen (segundo o qual “[...] 
permanece fora de questão qual seja o conteúdo que tem esta 
Constituição e a ordem jurídica estadual erigida com base nela, se esta 
ordem é justa ou injusta”56), mas no elemento, político, do bem 
comum. 

Quando Bobbio fala que “[o] problema de fundo relativo 
aos direitos do homem [...] é um problema não filosófico, mas político”57, 
produz exatamente esse corte, uma vez que, desamarrando 
o problema filosófico do político, está ele a romper 
exatamente a dialética entre o justo e o bem. Não espanta 
que, nas linhas que seguem, Bobbio abdique de uma 
fundamentação universalizável para pressupor “vários 
fundamentos possíveis”. Em outro contexto – de 
justificação metodológica –, parece-nos que Peter Häberle 
incorre no mesmo equívoco quando, em sua busca por 
dimensionar o interesse público como um “problema 
jurídico”, critica a falta de autonomia prática do trabalho 
jurídico na orientação desse problema, salientando que o 
enfoque político, econômico e filosófico do bem comum 
impediria a visão do que ele pode significar especificamente 
do ponto de vista do Direito Constitucional.58 Ora, não há 
bem comum autônomo ao trabalho filosófico. Não há 
trabalho de filosofia política imune ao bem comum. 

O bem comum, e o que dele se faz no plano 
institucional, tece, de modo silencioso, o tecido fino da 
sociedade. O trabalho de sua busca é, em verdade, um 

                                                 

56 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Tradução de João Baptista 
Machado. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 225.   

57 BOBBIO, Norberto. L’età dei diritti. Torino: Einaudi, 1992, p. 16, 
tradução nossa.  

58 HÄBERLE, Peter. Öffentliches Interesse als Juristisches Problem: eine 
Analyse von Gesetzgebung und Rechtsprechung. Berlin: Berliner 
Wissenschafts-Verlag, 1970, p. 17-8. 
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trabalho de sua constante reinterpretação, que força à auto-
avaliação da sociedade em direção à ciência dos erros e 
acertos cometidos. Não pode o direito desprezar essa 
eloquência muda das demandas do bem comum, pois é nele 
– em par com a justiça – que o direito nasce e dele são 
regidos os seus compromissos. É preciso resgatar a 
importância do bem comum para a Ciência do Direito e isso 
deve ser realizado, antes, pelo seu entendimento.  

Se a Justiça é uma senhora sedutora e o bem um 
fidalgo galanteador, haveriam de se lembrar de quando seus 
olhares se cruzaram em flerte formando a relação jurídica. O 
direito, filho natural dessa relação, tem ambos em si, ainda 
quando os genitores, de vez em vez, apresentam-se 
separados. Separam-se os corpos dos genitores, e apenas 
seus corpos. Os traços, legados ao fruto, são indeléveis. E 
para esses, não há qualquer precedência. O direito só veio a 
existir onde cada um deixou de ser só a si mesmo para ser 
com o outro. 

O entendimento de que o bem antecede o justo em 
um quadro epistemológico, mas clama pelo justo como o seu 
conteúdo, realça uma dialética entre ambos que a questão da 
precedência, por vezes, deixa esquecida. Convém abandonar 
a questão da precedência, então, antes que se abandone, em 
seu lugar, o Bem ou a Justiça. E, com esse abandono, 
deixemos o Direito em orfandade. 
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Norman R. Madarasz 
 

A minha discussão se concentrará em diagonal ao 
tópico geral da justiça, tema de grande importância ao 
trabalho filosófico do Professor Thadeu Weber. Mas como 
uma homenagem entre filósofos alcança o respeito 
sobretudo na disputa razoável, a minha discussão circulará 
nas beiras da justiça e de um certo direito tributário pouco 
formalizado por filósofos. Se tratará menos dos “hard” 
problemas, a especialidade e paixão do meu estimado colega, 
mas dos “pequenos” na área da política e da economia.  

Pequeno certamente não o é por sua insignificância, 
tampouco irrelevância. Com a taxa básica de juros (Selic) em 
14,25 % ao ano, a taxa de desemprego prevista a crescer para 
7,7%,1 e o número impressionante de 60 milhões de 
brasileiros acima de 18 anos em inadimplência neste início 
do ano de 2016,2 há pouco fundamento para descartar como 
pequenos os assuntos que tragam efeitos maiores no 
pensamento ético tal como na sociedade, isto é, na 
comunidade do saldo devedor. Conforme esta definição, o 
pequeno adquire um sentido singularmente qualitativo, 
moralmente avaliativo. Pois, houve esquecimento a 
conceitualizar a dívida no âmbito da filosofia. Tal como em 
tantos outros casos explorados nela, o esquecimento 
compromete o pensamento, neste caso ameaçando restringir 
o discurso sobre justiça à parcialidade, ou literalmente à 

                                                 

1<http://www.valor.com.br/brasil/4401038/brasil-tera-700-mil-
novos-desempregados-em-2016-diz-relatorio-da-oit>. Acesso em 
01/19/2016. 

2<http://www.valor.com.br/brasil/4522517/mais-de-tres-quartos-dos-
inadimplentes-do-pais-ganham-ate-2-salarios.> Acesso em 13/04/2016. 

http://www.valor.com.br/brasil/4401038/brasil-tera-700-mil-novos-desempregados-em-2016-diz-relatorio-da-oit
http://www.valor.com.br/brasil/4401038/brasil-tera-700-mil-novos-desempregados-em-2016-diz-relatorio-da-oit
http://www.valor.com.br/brasil/4522517/mais-de-tres-quartos-dos-inadimplentes-do-pais-ganham-ate-2-salarios
http://www.valor.com.br/brasil/4522517/mais-de-tres-quartos-dos-inadimplentes-do-pais-ganham-ate-2-salarios
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casuística. Se o colapso do mercado financeiro em 2007-
2008, e seu resgate por meio do patrimônio público pelos 
governos então empossados, surgiu principalmente em 
decorrência do direito tributário e da impotência dos órgãos 
públicas a aplicar regras, então faz-se necessário repensar a 
filosofia política a partir da extensão de conceitos tais como 
estão, e não apenas como deveriam ser. 

Além do interesse considerável suscitado pelas 
convergências entre os discursos de autonomia ético-moral, 
centrados no conceito de justiça, com a neurociência e a 
neurofisiologia, venho, neste artigo, procurar a colaboração 
de uma companheira mais antiga da filosofia, que é a ciência 
da antropologia. Desta ciência, focar-me-ei na sua vertente 
específica e talvez mais urgente que é a antropologia 
econômica, e isto para pensar melhor a categoria de dívida. 
Sobretudo, tentarei contribuir algumas reflexões sobre o 
juízo que alerta aos endividados o seguinte aviso: “mas, 
apesar de tudo, vocês têm que reembolsar a dívida”, 
afirmação esta que é nada menos que uma forma velada de 
ordenamento, em uma insistência incontornável: “vocês 
terão, sim, que pagar”.  

Antes de entrar no assunto, uma primeira 
observação de semântica e de tradução, já subtis. Em inglês 
existe a tenebrosa expressão idiomática, “pay back”, que 
significa reembolsar, retribuir, se vingar ou simplesmente 
pagar com justiça. Ao evocar a questão da tradução, não 
estou querendo romper com os objetivos das teorias de 
justiça, em que se põe o desafio singular de formular e 
comprovar in situ as regras normativas universais para 
fundamentar a noção de justiça. No entanto, o enunciado 
“pay back your debt” levanta já alguns problemas de ordem 
cultural, ou sistêmica. Argumentarei que a evidência desta 
afirmação supõe não tanto um sentido de justiça universal 
quanto o fato de que a dívida (e a necessidade de reembolsá-
la) é o pressuposto para se pensar a justiça. É como se todo 
o mecanismo da justiça funcionava apenas num consenso 
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sobre aquilo que se deve como devendo ser reembolsado, 
responsável e categoricamente. Só que evidentemente, a 
regra é longe de ser universal aplicada, tampouco verdadeira.  

Em outras palavras, e de maneira mais especifica, a 
questão omitida da dívida em uma teoria de justiça faz desta 
última um pensamento intrínseco aos fundamentos do 
capitalismo na teoria contratualista da gênese do Estado. 
Tanto a história criada por Adam Smith nos capítulos iniciais 
da Riqueza das Nações, quanto a tese de Marx segundo a qual 
o operário entra no modo de produção capitalista como 
“homem livre”, ocultam o desequilíbrio e a desigualdade 
original pelos quais o Esclarecimento conceitualizou a ideia 
de direito. Este desequilíbrio no plano da projeção 
universalista se manifesta na forma de uma ausência de 
autonomia individual em atores para quem não há escolha 
outra de que entrar no circuito do comércio e da produção 
da dívida financeira. Completarei o meu argumento com a 
seguinte inferência: a dívida fundamental que estrutura a 
economia dos países liberais contemporâneos necessita que 
a reflexão sobre justiça seja afastada da economia se esta 
reflexão almeja ser ética, e não forçosamente política. A 
minha conclusão é que tal afastamento falsifica a relação 
devedora da justiça com a noção de dívida. É dívida “all the way 
down”...  

Por mais que avançamos na delicada negociação 
entre filosofia e neurociências, com as noções de marcadores 
somáticos ou neuronais, e por mais que atestamos da 
promessa técnica da observação e da descodificação dos 
fluxos neuronais, não me parecer razoável esquecer que 
estamos num âmbito de reviravolta dos princípios 
econômicos do capitalismo liberal, ou neoliberal, e da 
pesquisa científica que se realiza nele. Ora, este sistema é 
mantido em vida apenas pelo enorme laboratório 
farmacêutico que é o Estado financeiro, ou seja, o sistema 
dito público, que produz e combate ao mesmo tempo seu 
próprio veneno, de qual o impulso para compreender 
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melhor as especificidades dos fenômenos neuronais não são, 
de maneira alguma, separadas.  

Estamos no horizonte de 08 – 2008 – e pouco 
mudou significativamente aqui ou em alhures, além da queda 
brutal dos preços de “commodities” nos mercados 
internacionais, o petróleo sendo o primeiro entre eles. Em 
alguns dias na virada de 2007, passamos de princípios 
econômicos dos países do (antigo) G7 que advogavam para 
“menos governo” na sociedade, a um intervencionismo 
estatal velado, mas que hoje é extenso e prospero por 
poucos. É mister que este intervencionismo está fechado aos 
domínios reivindicadores e ativistas da sociedade. Nem 
entraremos na questão de como a ideologia política e 
econômica espelha o recurso feito aos paraísos fiscais e de 
saber se a mera existência destes não deve colocar a questão 
da justiça na mesa da política logo ao invés de passar pelo 
espirito de fineza que criam a subtileza argumentativa da 
filosofia e do direito. Apesar do peso das redes ocultas na 
fabricação da opinião pública, na produção de ideias virais 
que martelam na cidadania a inviabilidade de reformas 
radicais trazidas aos princípios de representação política (e 
do financiamento das campanhas políticas), encontramos 
pequenas conquistas no campo da justiça prática que 
desvendam a lógica da abnegação que existe na sua base. 

No título deste curto artigo, viso a lembrar a 
dimensão que foi a conquista no Québec, entre fevereiro e 
outubro de 2012, de uma parcela não insignificante da 
população contra a ameaça de dívida coletiva imposta por 
seu próprio governo e, de maneira escondida, pelos agentes 
de financiamento que o levarem ao poder. A população 
estudantil reconheceu o futuro que estava sendo lhe 
proposta, o de uma vida com saldo devedor. 

A partir de uma perspectiva de fora, o que 
encontramos no Quebec era o seguinte: um movimento 
estudantil, de universitários, recusando o aumento dramático 
nas mensalidades de estudos superiores. Este aumento não 
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era apenas em valor concreto, pois o seu potencial a se 
dobrar em custos abstratos por causa dos empréstimos que 
serão necessários a contratar no futuro para se formar 
profissionalmente já tinha criado uma classe de devedores 
nos Estados-Unidos. No Canadá, o sistema universitário 
funciona na base de uma parceria pública e privada. O 
Estado provincial fornece uma proporção dos custos para 
manter um alto padrão de qualidade no ensino superior, a 
partir das arrecadações de impostos diversos, alguns destes 
fundos repassados pelo Governo Federal. O público 
participa do financiamento do ensino superior pelo 
pagamento de uma mensalidade que pode ir de R$ 1000 até 
R$ 6000, dependendo do curso, da universidade e da 
província. Na província do Quebec, há uma história de luta 
particular dentro da confederação canadense. O sistema de 
formação universitária lhe ajudava a consolidar as conquistas 
no plano da autonomia nacional canadense-francesa, 
realizadas pela institucionalização dos seus direitos 
“comunitaristas” específicos em emendas constitucionais, uma 
história amplamente comentada por Charles Taylor.3 É 
importante salientar que este sistema de ensino superior 
nunca era gratuito. 

Já em 2011, o então governo provincial sob controle 
do Partido Liberal de Jean Charest, anunciava o aumento das 
mensalidades de 75 por cento no espaço de cinco anos.4 Ora, 
esta população, mais que outras no Canadá, tinha 
conseguido se manter fora da armadilha da dívida privada, 
tal que afeita, nos Estados Unidos, dezenas de milhares de 
graduados, num valor estimado a alcançar 1 trilhão de 
dólares. Em outras palavras, e indo rapidamente para as 
conclusões, os universitários do Québec se recusaram a 

                                                 

3 TAYLOR, 2004. 

4 Para uma análise extensa da primavera québécois, ver MADARASZ, 
2012. 
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entrar em saldo devedor para receber o que, conforme a 
visão das principais associações que organizarem a greve, o 
movimento, as relações públicas e as negociações com o 
governo provincial, o Estado lhes deve. Uma greve é sempre 
uma luta em torno de quem está em dívida e de quem deverá 
pagar.  

É mister que o grau de sucesso do movimento no 
Québec tem muito a ver com a reação do poder: mesmo que 
arrogante e repleto de técnicas de manipulação dignas de 
guerras psicológicas, e apesar do uso expressivo de força e 
uma medida provisória que instituiu uma lei especial de 
exceção, o Estado québécois manteve uma violência apenas de 
baixa intensidade contra a sua população rebelde, a contrário 
de como foi e continua sendo o caso em vários estados no 
Brasil. Não havia mortos. Entre os confrontos com a polícia, 
poderemos citar apenas um tumulto comparável às batalhas 
em BH, Fortaleza, Sampa, Brasília, ou na Presidente Vargas 
durante o levante de 2013. No entanto, a violência do Estado 
apenas intensificou no Rio de Janeiro nos protestos dos 
professores do ensino básico em 2014 e em Curitiba em 
2015, até que a Assembleia legislativa passasse a lei 
classificando atos políticos não autorizados de terrorismo.  

Mesmo que em grau de desigualdade, o Canadá não 
tem nada a “reclamar”, como gostam de afirmar certos 
colegas professores e jornalistas da área do direito, da ciência 
política e da administração. Estamos lá, como aqui, numa 
luta contra uma política econômica cada vez mais elusiva 
acerca dos seus fundamentos, e menos transparente e 
coerente diz respeito à noção de empréstimos e da produção 
de dívida numa feliz parceria pública-privada entre 
campanhas eleitorais, bancos e os atos e as leis que certos 
representantes do povo escolhem votar em retribuição a 
estas fontes de garantia para manter o poder. O que o 
movimento do Quebec afirmava é que o ensino superior é 
um direito coletivo, merecendo uma política orçamentária 
do Estado que torná-lo gratuito. Pelo menos, é a percepção 
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dos “filhos” e das “filhas” sobre o que um Estado justo lhes 
deve, em retribuição desta vez ao mero fato de serem sujeitos 
que trabalharão em seguida para aumentar não apenas a 
riqueza pessoal, mais e sobretudo pública. Mesmo ao evocar 
a reclamação frequente dos jovens que somos: “nunca pedi 
para nascer”, cada um deverá em devido tempo contribuir, e 
o fará de maneira mais favorável, numa concepção quase 
kantiana, assim que adquirem a ciência da autonomia 
reconhecida pelo próprio Estado a qual as pessoas 
pertencem, e de quem ele é a propriedade. 

Sabidamente, a relação entre dívida e justiça é velha 
como Aristóteles. Na Ética a Nicômaco, Aristóteles argumenta 
que os filhos estão sempre em dívida com o pai, e que a 
dívida faz parte da ordem natural das coisas:  

 

“Eis aí que não parece lícito a um homem repudiar 
seu pai (embora o pai possa repudiar o filho). Como 
devedor é, deve pagar, mas nada do que um filho 
possa fazer equivalerá ao que recebeu, de modo que 
ele continua sempre em dívida. Mas, assim como os 
credores podem perdoar uma dívida, também um 
pai pode fazê-lo. E, por outro lado, pensa-se que 
ninguém repudiaria um filho que não fosse 
profundamente perverso; porque, além da amizade 
natural entre pai e filho, é próprio da natureza 
humana não enjeitar a ajuda de um filho. Mas este, 
se de fato é perverso, evitará ajudar o pai ou não fará 
muita questão disso; porquanto a maioria deseja 
receber benefícios mais evita fazê-los, como coisa 
que não compensa.”5 

 
Aristóteles é da opinião que existe uma coerência 

entre as duas seguintes proposições: a primeira é que “como 
devedor é, deve pagar”, e a segunda, “como os credores 
podem perdoar uma dívida”. Isto sendo os princípios gerais 

                                                 

5 ARISTOTELES, 1991: 1163b 19. 
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da oikonomia de relações interindividuais, será que se aplica 
da mesma maneira à economia moderna?  

Por mais que pode parecer, a dívida mantém uma 
função latente, para não dizer tácita, nas origens dos sistemas 
econômico-morais modernos. Em Adam Smith, a dívida não 
se encontra nas condições originais da troca que derem início 
ao capitalismo, pois conforme Smith o dinheiro funciona 
numa forma apenas tácita na troca “barter”, mas ainda não 
circula, ainda não era criado. O argumento é jurisprudencial:  
“It is a certain propensity in human nature . . . the propensity to truck, 
barter, and exchange one thing for another."6 Em outras palavras, 
nesta “propensity” se trata da inclinação livre e natural 
simultaneamente.  Animais não demonstram esta inclusão, 
cães não trocam ossos entre si, nem urubus os pedaços de 
carne restantes em cadáveres. Apenas os seres humanos. Os 
animais não humanos existem numa relação de continuidade 
e de separação individual quanto à alimentação, enquanto os 
humanos aplicam o princípio de infinito discreto ao 
consumo individualizado de bens. 

Em outras palavras, o que existe é a troca entre 
homens livres de produtos de necessidade básica, o que não 
desperta um processo de endividamento, pois, por 
postulação pelo menos, a troca original é sempre justa. A 
questão que decorra é a seguinte: será que a idealização 
realmente funciona sem a forma-dinheiro? Será que a 
história do barter igualitário esteja plausível para demonstrar 
a existência natural do mercado?  Ora, o que Smith formula 
é um mito fundamental da economia, cujo argumento é que 
a propriedade, o dinheiro e os mercados existirem antes das 
instituições políticas. Além disso, o barter, a troca, viria antes 
do dinheiro, representando a fundação verdadeira da 
sociedade humana no estado da natureza. O que é justa será, 

                                                 

6 SMITH, A. 1976: p. 25. 
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por conseguinte, uma construção econômica e política 
conforme a estes princípios naturais da sociedade humana. 

Por outro lado do espectro, Karl Marx, no primeiro 
livro do seu Capital: Crítica da economia política apresenta a tese 
de criação de valor pelo tempo socialmente necessário de 
trabalho. Ao salientar a relação assimétrica entre 
trabalhadores e donos das forças produtivas, contudo, Marx 
não a arraiga na produção e na administração da dívida. O 
dinheiro cresce ao se transformar em mercadoria e por ser, 
em tempos de reivindicações por mais direitos trabalhistas, 
alvo de entesouramento. Aquilo pelo qual a “forma-dinheiro” 
não é conceitualizada, no entanto, é pelo produto do 
endividamento da população. Aliás, a omissão desta 
perspectiva analítica no primeiro livro do Capital é uma das 
críticas frequentemente lançadas contra a análise marxista do 
capitalismo.  Ao contrário, o Livro I expõe a produção de 
mercadorias e a força do trabalho, assim distinguindo 
favoravelmente o capitalismo, atrelado aos princípios 
filosóficos do Aufklärung, e em rompimento com outras 
economias escravistas ou feudais, pelo menos até que surge 
a discussão do justo valor da jornada de trabalho, do salário 
e da exploração da força do trabalho.7 Exploração é uma 
forma de humilhação que populações sofrem nas suas 
relações interindividuais por causa dos constrangimentos 
sistêmicos do capital. Mas se quisermos colocar em foco o 
efeito de apagamento das liberdades individuais nas classes 
produtoras, naquelas que não possuíam os meios de 
produção, temos que percorrer o segundo volume do Capital 
onde entra a questão do capital a juros, do capital financeiro, 
do capital comercial e do capital fundiário, além das 
vantagens de um sistema de consumo bem fundamento para 
fazer circular a produção da mercadoria e do valor, todos 
desempenhando um papel categorial na compreensão da 

                                                 

7 MARX, 2013/1867: Livro I, Seção III, Capítulo 8, pp. 305-383  
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dinâmica geral do capitalismo. Conforme a organização dos 
três livros do Capital, seguimos a leitura feita por David 
Harvey em pensar que Marx não apresenta um sistema de 
produção em forma cronológica, sucessiva ou progressiva.8 
O que o Capital apresenta em termos de análise sistemática 
de um conjunto de processos práticos é a justaposição 
cumulativa de perspectivas diferentes, com condições iniciais 
distintas, de um modo de produção que não é único. Ademais, 
no último livro do Capital, a dívida se desloca da posição em 
que são caracterizadas as relações éticas até se transferir ao 
plano coletivo como conceito fundamental, porém injusto, do 
funcionamento sistêmico do capital – pois a produção desta 
dívida, na forma da dívida contratada pelos compradores de 
imóveis nos EUA até 2007, por exemplo, nunca poderá ser 
paga.9 

Por um lado, então, temos a posição histórica 
segundo a qual o reembolso entre indivíduos de dívidas 
diferentes é uma questão de obrigação moral. Aí 
encontramos uma dívida fundamental, moral, 
subentendendo outra mais superficial, econômica. De outra 
tradição, temos a consciência de que “emprestar dinheiro” é 
mal porque é o resultado de uma estratégia deliberada para 
perpetuar a produção da pobreza, e por extensão o controle 
dos meios de produção. Nem uma tradição nem outra, 
salientam a força construtiva da dívida principalmente para 
o setor financeiro que veio minando a razão do Estado. 

Faz-se necessário se atualizar para encontrar melhor 
clareza. Existimos num período em que os termos e as 
exigências da reforma da economia capitalista, sobre fundo 
de justiça deliberativa, parecem ser muitas vezes presos 
numa prudência de conceitos, ou palavras. Assim, é justo 
saudar o trabalho dos professores Walquirira Leão Rego e 

                                                 

8 HARVEY, 2013/2010. 

9 MARX, 1981: Capítulos 33-47. 
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Alessandro Pinzani no livro, Vozes da Bolsa Família: 
autonomia, dinheiro e cidadania, quando escrevem sobre 
Amartya Sen e Martha Nussbaum (1993), que  

 

“somos da opinião de que autores [como estes], que 
salientam a importância de bases materiais para o 
desenvolvimento da autonomia individual, estão 
justamente apontando para esse déficit próprio da 
sociedade capitalista contemporânea: prometer 
autonomia para todos e não lhes oferecer as 
condições reais (e não meramente formais) para 
desenvolve-la.”10  

 

Se entendo bem, Rego e Pinzani, a partir de uma 
análise política do sistema de crediário, rejeitam a 
possibilidade de o capitalismo realizar a autonomia para as 
populações nas sociedades em que estrutura a economia. 
Nestas condições, pergunta-se como a justiça poderia 
alcançar suas promessas universalistas? Esta avaliação 
estende-se até o âmbito da teoria ético-moral da escola de 
John Rawls. Pelo menos na sua filosofia moral, Amartya Sen, 
por exemplo, não considera o conceito de dívida como 
incluindo um valor epistêmico sobre as possibilidades reais 
de realizar um moral universalista.  

 Isto sendo dito, eu estou ciente que o 
conceito de dívida geralmente não desperta interesse em 
teorias filosóficas de justiça. Por exemplo, Rawls expressa 
quanto ele está “endividado” (indebted), ou em português, 
“grato”, a vários colegas pelas contribuições feitas a sua 
teoria. Mas, não existe menção de dívida num sentido 
conceitual fundamental na Teoria da Justiça, ou nas Lições sobre 
História da Filosofia política. É mister que na perspectiva 
contratualista dele, qualquer especulação sobre uma dívida 
originária faria parte do véu de ignorância. Que isto 

                                                 

10 REGO, PINZANI, 2013: p. 56. 
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apresenta justamente o problema é o que argumenta o 
antropólogo David Graeber, quem discutirei em devido 
tempo. Quanto a Amartya Sen, no livro The Idea of Justice, ele 
não levanta objeção alguma contra o seu mestre sobre a 
ausência da questão de dívida. De maneira ambivalente, Sen 
mitiga a importância da análise conceitual desta, ao incluí-la 
como apenas um de vários itens numa lista de “international 
social arrangements” que impedem “the distribuition of the benefits 
of global relations”, isto é, num contexto de uma estrutura 
futura supostamente democrática de Governo Mundial. É 
estranho. A democracia pós-08 está atestando um déficit 
representacional sistêmico em termos tanto normativos 
quanto políticos, e pensadores como Habermas e Sen 
continuam argumentando em favor da viabilidade, ao nível 
internacional, da democracia, quando os seus atores, por 
exemplo na União Europeia, são os mesmos que tenham 
transformado negativamente a participação democrática da 
sociedade no nível dos Estados nacionais.  Sen considera que 
a dívida pública acumulada foi produzida por “irresponsible 
military rulers of the past” (em relação ao qual ele não parece ter 
em mente a dívida pública acumulada deixado por gerações 
por vir pelo ex-presidente George W. Bush, mesmo se, 
constitucionalmente, ele é nomeado também “commander-in-
chief” dos exércitos). Apesar da violência exercitada pelos 
militares assim que assuntos políticos da transformação real 
da economia estão a ser discutidos, Sen considera que a 
dívida acumulada, ao lado de “trade agreements, patent laws, 
global health initiatives, international educational provisions [isso 
conhecemos bem no Brasil com a entrada de grupos 
estrangeiros para comprar IES particulares], facilities for 
technologial dissemination, ecological and environmental restraint, local 
conflict and war”, são todos “eminently discussable issues which could 
be fruitful subjects for global dialogue, including criticisms coming from 
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far as well as near.” 11 Enquanto isso, a discussão sobre o 
conceito de dívida nas teorias de justiça é suspenda. 

 
* 

 
Para voltar a meu argumento inicial, ressalto que a 

dívida é um operador estruturante do sistema econômico 
que serve de pressuposto à teoria liberal de justiça, sendo que 
se trata de um instrumento financeiro que excede o nível 
meramente interpessoal. Enquanto sistêmico, a sua atuação 
se desvenda nas relações intersubjetivas tal como entre 
classes, tendo como consequência a desestabilização da ética 
consequencialista na sua pretensão universal de inclusão. 
Reduzida, esta doutrina ética, pelo menos, vem justificar um 
etos, quando não uma ideologia. Ao deixar de explicitar as 
condições ambas políticas e econômicas que são obstáculos 
para alcançar a autonomia individual, a política nunca poderá 
alcançar o coletivo em sua forma de governo racional. Por 
isso, é mister defender que o ideal da justiça deve se 
transformar na constituição de sujeitos individualizados pela 
sociedade, e não apenas na sociedade, em que vivem. 
Portanto, o enunciado “eles devem pagar as suas dívidas” 
não é tanto uma afirmação normativa quanto aponta ao 
modo em que uma ordem política quer se justificar, sobre 
bases morais, como sendo justa. 

Mencionei anteriormente um convite em parceria 
analítica feita a partir da filosofia para a antropologia 
econômica. Assim, terminarei com algumas breves 
considerações acerca do livro de David Graeber, Debt. The 
First 5,000 years. Antropólogo e não filósofo, Graeber aponta 
para a extensão normativa e justificatória da afirmação “eles 
devem pagar (pay) as suas dívidas” para criticar o sofrimento 
imposto sobre grandes setores das populações pelo aparelho 
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financeiro dos Estados-nacionais e pelo mercado crediário 
paralelo cuja fiscalização deveria cabem à jurisdição do 
primeiro. Se entramos pouco na especulação sobre a 
contínua pertinência, autonomia e soberania dos 
denominados “estados-nacionais” na teoria de justiça, em 
que já estamos acostumando-nos ao que não existe o 
antigamente denominado “mens rea” no que disse respeito a 
um domínio jurídico reconhecido e atuante, o que podemos 
atestar é que o estado-nacional existe especialmente quando 
as suas populações estão forçadas a assumir o pagamento de 
dívidas proporcionadas por suas elites. Pior ainda quando o 
caso não é simplesmente o endividamento consequente a 
serem forçadas a pagar o que não era da sua 
responsabilidade, em formas de uma filosofia tributaria 
desequilibrada entre impostas pagas sobre consumo (igual 
para todos os setores da população qualquer seja a renda) e 
impostas na renda (cujas categorias refletem ou não o 
compromisso dos governantes com a proporcionalidade 
material da arrecadação). Apesar do otimismo que 
poderemos enxergar, a partir de Aristóteles, ao desvincular a 
dívida da natureza, ou, em termos modernos, do curso 
normal do sistema penal e tributário, o pagamento de dívidas 
não escapa à regra. Mas as exceções são muitas vezes nada 
mais que troca de favores entre aqueles que já detém o poder.   

Por isso, pela aplicação de uma dupla metodologia 
antropológica e econômica, Graeber contesta a ideia que a 
troca sem dinheiro, o “barter” dos economistas ingleses, 
ocupa uma posição originaria na história da economia. Em 
análises dos sistemas monetários da antiguidade e da idade 
média, Graeber reforça as teses segunda as quais sem 
registros, sem arquivos, o ato de especular sobre a origem 
dos processos civilizatórios é, no melhor dos casos, criar 
ficções, ou usar ilusões para reforçar posições políticas. 
Sabe-se que registros e arquivos decorrem da criação da 
escrita, cujas formas iniciais são o escrito cuneiforme 
desenvolvido em uma das primeiras civilizações conhecidas 
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em Mesopotâmia, a de Suméria. Conforme os registros da 
administração central deste mesmo império, o dinheiro não 
apenas era de uso difundido nesta civilização, ele era também 
da criação do Estado, e não de um suposto mercado privado 
composto de indivíduos, como encontra-se frequentemente 
defendido entre advogados do Austrian economics. Por volta 
de 3500 a.C., um sistema unificado de contabilidade estava 
instituído no império, que reunia uma rede de cidades-
estados com graus variáveis de independência. De acordo 
com Graeber,  

 

“The basic monetary unit was the silver shekel. One 
shekel's weight in silver was established as the 
equivalent of one gur, or bushel of barley. A shekel 
was subdivided into 6o minas, corresponding to one 
portion of barley-on the principle that there were 30 
days in a month, and Temple workers received two 
rations of barley every day. It's easy to see that 
‘money’ in this sense is in no way the product of 
commercial transactions. It was actually created by 
bureaucrats in order to keep track of resources and 
move things back and forth between 
departments.”12  

 

Ademais, no caso de Suméria, ao contrário de outras 
civilizações da antiguidade, os artefatos escritos são 
principalmente de natureza financeira. Aponta-se neles até a 
uma prática de aplicar de juros compostos.  

Tomando em consideração a presença da burocracia 
do Estado na rede da circulação do dinheiro, Graeber 
salienta que a noção de dívida é de caráter iminentemente 
sistêmico à administração do Estado. De fato, isso é difícil 
sustentar quando se trata do dinheiro que um sujeito teria 
recebido concretamente de outro, em um sistema de barter. 
Não estou sugerindo que isso não se trata de uma dívida, 

                                                 

12 GRAEBER, 2011; p. 39.  
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bem que não estou pronto a aceitar uma generalização 
universal desta situação. Várias questões de mens rea estão 
envolvidas aqui, mesmo ao dizer respeito às contingências 
que podem surgir na vida e que proporcionam dívidas. O 
caminho razoável a tomar para amortecer uma dívida, 
quando haja realmente uma saída, ante o risco de essa crescer 
exponencialmente em pouco tempo, é perdoa-la 
proporcionalmente aos meios para pagá-la. Contudo, quero 
contestar de maneira vocifera que não haja analogia universal 
no significado de dívida individual e da dívida entre 
instituições, pois a dívida funciona como arma de divisão das 
classes econômico-sociais.13 Um governo será dito 
responsável na medida em que não endivida a sua população 
de classe baixa, de nova classe média, ou da tradicional classe 
média, excluindo a média alta, frequentemente apoiador das 
medidas de crédito barato aos pobres. Neste horizonte, a 
produção de dívida não é equivalente à acumulação de 
riqueza por desapropriação. Dívida não deixa de ser uma 
arma violenta usada para enfraquecer mais ainda as classes 
mais pobres, mas os riscos que a economia corre diante estas 
práticas são proporcionais à esperança para lucrar delas. 
Neste sentido, a pesquisa de Graeber se apoio em análises 
históricas que sugerem que o barter é o sistema ao qual se 
reverte o sistema de troca social quando há colapso de uma 
administração centralizada.  

Graeber contextualiza a sua discussão sobre dívida 
numa pesquisa feita durante o colapso financeiro do outono 
setentrional de 2007. Encontrava-se naquele momento a 
persistência em vários setores do espirito clássico no 
Estados-Unidos, que rejeitava, “quaisquer sejam as 
consequências econômicas”, o resgate dos bancos de 
investimento em colapso. Ao mesmo tempo, favorecia-se 
ajudar os sectores da população vítima de empréstimos 

                                                 

13 VAROUFAKIS, 2015. 
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tóxicos. De acordo com Graeber, este sentimento é coerente 
com o espirito do capitalismo nos séculos 18 e 19 no país:  

 

“The notion of morality as a matter of paying one’s 
debts runs deeper in the United States than in almost 
any other country, which is odd, since America was 
settled largely by absconding debtors. Despite the 
fact that the Constitution specifically charged the 
new government with creating a bankruptcy law in 
1787, all attempts to do so were rejected on “moral 
grounds” until 1898, by which time almost all other 
Western states had adopted one.”14  

 
Desta descontinuidade nas perspectivas sobre como 

tratar dívidas que fogem ao controle, a conclusão de Graeber 
é que a dívida não é uma entidade fixa, sendo que o valor de 
uma dívida falta de existência concreta mesmo quando for 
institucionalizada. O ingresso na Administração 
estadunidense por dirigentes do Grupo Goldman-Sachs, o 
caso mais importante sendo o do ex-CEO do banco, Henry 
M. Paulson, indicado em maio de 2006 por George W. 
Bush15, apontava já para uma divergência fundamental, 
quando se trata de dívidas, entre direitos políticos e direitos 
econômicos quando se compara o tratamento dado aos 
bancos de investimento e as cidadãos-consumidores do país. 
Após os calotes em grande escala que destruiu parte do 
mercado imobiliário estadunidense, o novo governo de B. 
Obama introduz uma compensação em forma de um novo 
sistema crediário de microcrédito. No entanto, a sociedade 
nunca recebeu uma proposta para jubilar a dívida produzida 

                                                 

14 GRAEBER, 2011: p. 16. 

15< http://georgewbush-
whitehouse.archives.gov/news/releases/2006/05/20060530.html>.  
Acesso em 28 de maio de 2014. 
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por erro humano sistêmico, para manter a terminologia no 
simples campo da ciência.    

No início desta discussão, perguntamos se o 
enunciado “todo mundo tem que pagar as suas dívidas” é 
verdadeira conforme os padrões da justiça contratualista, e 
eventualmente consequencialista. É vero que fomos mais 
longe, a saber, ataremos numa especulação sobre os motivos 
pela exclusão da dívida coletiva na formulação da situação 
original em Rawls. Uma teoria de justiça parece ser limitada 
pela história e pelo sistema econômico com respeito a quais 
a autonomia ético-moral é verificada e a sua existência de jure 
e de re justificada. Nesta base, uma teoria de justiça que deixa 
a noção de dívida circular como se fosse uma categoria 
objetiva, oriunda da matemática financeira, ou meramente 
metafisica, se apresenta no final das contas como uma arma 
usada contra as populações não apenas desprovidas de 
acesso ao sistema de crédito com carteira assinada, mas à 
amplitude da sociedade administrativa e consumista.  A 
teoria liberal de justiça continua sendo ignorada, e até 
menosprezada por populações ativistas que reivindicam 
mudanças sócias de grande escala. Porém, esta discrepância 
entre a racionalidade do ator seguro para especular sobre sua 
liberdade, e aquele que sabe na pele que não há indícios disso 
na terra nacional, mas apenas no céu extraterrestre, é um gap 
que, a nosso ver, necessita ser confrontado e rigorosamente 
condenado, a não ser que a teoria liberal de justiça virá servir 
essencialmente a legitimar o liberalismo ortodoxo produtor 
de desigualdades na moral tal como na economia. 

Para complicar os nossos debates, o antropologista 
vem contribuindo, por meio da análise do dinheiro que “não 
teria essência alguma”, a seguinte tese: “a liberdade é algo 
que literalmente é devida à nação”.16 Se trata de um 
determinismo bem mais subtil que o das formas epistêmicas 

                                                 

16 GRAEBER, 2011: P. 372.  
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ou ontológicas que estamos explorando, mas um 
determinismo construtivo a partir do qual a pista para 
realizar a liberdade é porventura mais explicitamente ditada 
que nas próprias teorias liberais.  

No entanto, para se realizar faz-se necessário 
entender a estrutura atual do modo democrático de governo. 
Defenda-se que a doutrina econômica neoliberal tem 
reforçado uma ampliação extra-constitucional da trinidade 
sagrada do modelo clássico da separação dos poderes. As 
técnicas de governabilidade democrática são comumente 
apoiadas numa lógica do capital em que é vetada a 
participação extensa dos cidadãos no processo político, 
exceção feita das eleições. Por isso, a explicitação da 
estrutura conceitual da democracia atual deve passar por 
meio de uma crítica da teoria filosófica da separação dos 
poderes, inicialmente aplicada pelos proponentes do filósofo 
francês Charles de Montesquieu.17 A hipótese será que a 
representação da democracia veiculada pelos principais 
Estados-nacionais, no período histórico desde o colapso do 
bloco soviético nos anos 1989-91, serve principalmente a 
justificar os interesses e as práticas parciais de setores 
fragmentados da população, cujo envolvimento no processo 
político é menos ideológico que mercantil. O contexto em 
que se busca reformar o despotismo decorrendo do modo 
monarquista de governança em que escrevia Montesquieu 
não existe mais, nem tampouco continuam valendo as 
conquistas políticas realizadas no período pós-Grande 
Guerra, em que surgiu o modelo do Estado de bem-estar 
social. O que se percebe nos processos atuais é que a forma 
democrática de governança, por meio da sua estruturação 
interna, tem proporcionado um novo absolutismo 
“plutocrático”, ou seja, um sistema de governança no qual o 
poder é exercido diretamente pelos mais ricos (Phillips, 

                                                 

17 MONTESQUIEU, 1973. 
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2002). O seu modo interno de funcionamento está em 
grande parte ocultado e desmentido.  

Portanto, nesta perspectiva, as lutas internas à forma 
democrática de governança são erguidas menos pela 
natureza pluralista intrínseca à democracia que pelos atores 
cujo objetivo primeiro é a ocultação dos processos 
decisionais que consolidam as vantagens dos sectores 
compondo os aparelhos do Estado. Desta forma, a teoria 
geral da democracia contemporânea é parcial, no sentido 
duplo deste termo: incompleta diz respeito à condição 
econômica da população, mas também ineficiente diz 
respeito a manter intacta uma lógica de produção, de 
reprodução, de concentração do privilégio e de expansão 
angustiante da desigualdade que passa principalmente pela 
ampliação do endividamento da população, mais ainda que 
pela precariedade de emprego. Sem a inclusão destes 
indicadores de pesquisa, arisca-se a irrelevância de críticas 
filosóficas da democracia quando estas se focam na teoria da 
separação dos três poderes. Defender-se-á que estes poderes 
são, na verdade, imbricados.18 

A configuração em que os poderes estão atuantes, 
hipótese basilar pela transformação do organograma das 
cadeias decisórias do Estado, deve acrescentar o modelo 
montesquiano por mais três instâncias de poderes. Na 
explicitação estrutural desta tese, um quarto poder vem 
designando o complexo da mídia privada e as agências de 
marketing comercial e político, no seu modo de filtrar e 
formatar a possibilidade de racionar politicamente. Se a tese da 
força e da violência desta dominação corporativista do 
espaço informacional for comprovada, a formação 
universitária seria neutralizada como base de articulação de 
uma perspectiva crítica mais abrangente sobre a democracia. 
A universidade poderia, então, se encaixar explicitamente 

                                                 

18 ALTHUSSER, 1959. 
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como órgão da formação politóloga e tecnocrática, 
principalmente a partir das faculdades do direito, de 
administração e até mesma das humanas. A vítima seria a 
capacidade que a universidade tinha a formar o espirito 
crítico. Um quinto poder designará o da segurança pública e 
privada na sua submissão respectiva a uma cadeia de 
comando que não é apenas corporativista, mas também 
autônoma do ramo executivo do governo. Na medida em 
que atua a controlar o espaço público, este aparelho civil-
militar se atribua a função concomitante de restringir a 
expressão das demandas populares democráticas no espaço 
público.  

Argumentar-se-á que, além destas cinco instâncias 
imbricadas de poderes, existe ainda um sexto poder 
transversal aos outros: o crime organizado. A atuação do 
crime organizado perpasse as instâncias de repressão do 
crime pelo aparelho do Estado na forma ativa de um 
judiciário, de tal forma que o modo pelo qual o crime se 
espalha nos níveis do modo democrática de governança 
acaba desacreditando as teses que veem na razão do Estado 
a expressão legítima da vontade coletiva. O veículo do crime 
organizado não é nada menos que os bancos de 
investimentos e os ramos financeiros dos bancos privados, 
cuja atuação nas áreas vazas das leis financeiras dos Estados 
liberais tem auxiliado a proporcionar a rede de paraísos 
fiscais – isto é, quando não contribuírem diretamente à 
criação destes.19 Neste sentido, a análise estrutural destes 

                                                 

19 Um exemplo recente da legalidade relativa e do custo enorme para os 
Estados-nacionais do pilar da crime organizada é o caso dos “Panama 
Papers”.  Ver C. HOLTZ, “The Panama Papers proves it: America can 
afford a universal basic income”, The Guardian, April 6, 2016. 
<http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/apr/07/panama
-papers-taxes-universal-basic-income-public-services>. Acesso: 6 de 
abril de 2016. Estas práticas podem também incluir o mal-uso de fundos 
destinados a programas de Responsabilidade social corporativa (CSR), 

http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/apr/07/panama-papers-taxes-universal-basic-income-public-services
http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/apr/07/panama-papers-taxes-universal-basic-income-public-services
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conceitos constituintes decorrendo de novos dados 
empíricos e históricos desde 2009 se defronta a uma questão 
enganadora por sua aparente simplicidade: Democracia, sim, 
mas em que estado? 

Se concordar ou não com a derivação do mais-valor 
(Mehrwert) no Capital como o variável diferencial que gera o 
excedente de valor na forma-dinheiro transformada em 
mercadoria, ou se acreditar apenas no monetarismo como 
gerador de lucro, é inegável que um Estado que tolera um 
sistema crediário que endivida a população não se pode 
denominar democrático. A democracia não é apenas uma 
concepção política. Sem explicitar o seu modelo econômico 
a política desfigura; sem democracia, a economia caia na 
miopia. A acumulação por desapropriação como fonte da 
riqueza capitalista não é apenas selvageria. Em dimensões 
diferentes, ela é lei. Filósofos do nível de Nietzsche e 
Heidegger, e psicanalistas da cunha de Freud e Lacan, 
enfatizaram a função estruturante da dívida na formação de 
sistemas de pensamento morais e existenciais. No entanto, a 
postulação de um significante natural e a construção 
organizada de um significado intencional são decisões 
teóricas com funções categoriais de ordens diferentes, senão 
irredutíveis. A política não é um destino, e a criação de 
sistemas democráticos de governo é a prova disso. Se não 
for possível atuar para proporcionar e mantê-los, pelo menos 
precisa-se ser honesta. Na filosofia, a honestidade passa por 
desvendar onde a verdade é produzida, e a seguir nos seus 
desdobramentos. 
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Nythamar de Oliveira 
 
1. Introdução 
 

Dentre as inúmeras contribuições de John Rawls 
para o debate contemporâneo em ética e filosofia política, 
sobressai a de buscar alternativas teórico-políticas ao 
liberalismo clássico que, segundo a sua obra-prima de 1971, 
teria sido erroneamente vinculado ao utilitarismo e ao 
intuicionismo.1 Na sua monumental tentativa de reformular 
um liberalismo político e torná-lo defensável enquanto teoria 
do estado democrático de direito hoje, Rawls suscitou 
também uma crítica sistemática ao liberalismo tout court, 
sobretudo em torno de uma grande corrente 
(auto)denominada de “comunitarismo” (communitarianism), 
abrangendo pensadores tão diversos quanto Alasdair 
MacIntyre, Charles Taylor, Michael Sandel e Michael Walzer, 
em que pese o distanciamento que cada um deles tem 
tomado com relação a esse rótulo. Autores como Amy 
Gutmann e Will Kymlicka mostraram as limitações de 
muitas das críticas comunitaristas na medida em que ainda 
pressupõem valores liberais de modelos universalistas. 
Outrossim, Otfried Höffe mostrou que seria problemática e 
equivocada a aproximação de tal corrente com um neo-
aristotelianismo e Jürgen Habermas argumentou de maneira 
bastante convincente contra a identificação do 
comunitarismo com um republicanismo de inspiração 

                                                 

1 Cf. J. Rawls, A Theory of Justice. Cambridge, Mass.: Harvard University 
Press, 1971. 
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rousseauniana.2  Feitas estas duas ressalvas, o comunitarismo 
pode ser compreendido como uma reformulação teórico-
política do ideal republicano da comunidade enquanto 
fundamento, princípio ou justificativa racional da 
sociabilidade e da justiça, numa rejeição explícita do ideal de 
autonomia individual. Assim como o contrato social e o 
princípio da universalizabilidade servem para fundamentar, 
balizar ou justificar modelos universalistas liberais (neo-
contratualistas), o ideal da comunidade e suas ideias 
correlatas (tradição, eticidade, língua, história, identidade 
cultural, étnica e religiosa) são evocados numa argumentação 
comunitarista recorrendo não mais ao ideal revolucionário 
marxiano mas à concepção hegeliana de comunidade 
(Gemeinde, Gemeinschaft) que permeia todas as relações e 
instituições sociais, integrando as esferas privadas e pública 
(família, sociedade civil-burguesa e Estado). Embora o 
termo “comunidade” não seja ele mesmo inequívoco ou 
isento de polissemia --um sociólogo americano distinguiu 94 
sentidos diferentes para “community”3--, podemos aludir a 
cinco características fundamentais de forma a diferenciar a 
especificidade teórico-política do comunitarismo: 

 
1. Toda comunidade pressupõe uma ideia de bem comum, 

seja através de interesses ou fins comuns, seja através de 
valores ou qualidades comuns, capazes de assegurar a 
coesão e integração de um grupo social qualquer --
associações voluntárias, comunidades, estamentos, 
corporações. 

                                                 

2 Cf. O. Höffe, Justiça Política: Fundamentação de uma Filosofia Crítica do 
Direito e do Estado. Trad. Ernildo Stein. Martins Fontes, 2001; J. 
Habermas, Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und 
des demokratischen Rechtsstaats. Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1992. 

3 Robert Booth Fowler, The Dance with Community: The Contemporary Debate 
in American Political Thought. Lawrence: University of Kansas Press, 1991. 
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2. Os ideais liberais de liberdade e igualdade implicam uma 
correlação fundamental com a fraternidade (liberté, 
égalité, fraternité) na medida em que a solidariedade e a 
intersubjetividade são pressupostas no próprio sentido 
de pertença (appartenance, membership, Mitgliedschaft) 
inerente a um grupo social. 

3. Seguindo uma crítica famosa de Michael Sandel ao 
conceito rawlsiano de “eu” (self), para distinguirmos o 
“eu” de seus fins --que, segundo o modelo deontológico 
de Rawls, seriam sempre a posteriori (“the self is prior 
to the ends which are affirmed by it”, TJ p. 560)--, é 
inevitável que incorramos em uma das duas situações 
antitéticas: a de um sujeito radicalmente situado (“a 
radically situated subject”) ou a de um sujeito 
radicalmente desencarnado (“a radically disembodied 
subject”). Sandel e MacIntyre argumentam, contra a 
suposta neutralidade do liberalismo deontológico, que 
nossa identidade (social, cultural, étnica) é na verdade 
determinada por fins que não foram escolhidos por 
indivíduos isolados ou desinteressados, mas 
descobertos e desvelados pela nossa inserção num 
determinado contexto social --daí a fórmula lapidar do  
“embedded self”, o eu arraigado, inserido, situado, 
contra o “unencumbered self” rawlsiano (o eu 
desimpedido ou desembaraçado que escolhe o seu 
bem). 

4. Sentimentos morais não podem ser adequadamente 
expressos em termos individuais, o que inviabilizaria a 
articulação deontológica entre uma justificação 
transcendental ou procedimental e uma aplicação moral 
empírica. Taylor argumenta contra o individualismo 
metodológico dos modelos contratualistas liberais 
precisamente pela negligência das práticas e crenças de 
pano-de-fundo (“background beliefs and practices”), num 
nível de normatividade tácita que perpassa os 
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sentimentos morais na vida cotidiana e no senso 
comum.  

5. A mediação se faz necessária para darmos conta das 
interrelações entre indivíduos e sociedade, da 
intersubjetividade de toda relação humana e da própria 
individuação através da socialização. Somente pela 
eticidade (Sittlichkeit) podemos passar do ideal 
universalizável de uma moralidade particular à efetiva 
realização da sociabilidade, unindo direito e moral, ética 
e política.  

 
Neste ensaio, não pretendo desenvolver tais 

premissas nem aprofundar uma compreensão de tais 
argumentos comunitaristas, mas gostaria de sugerir que eles 
já se encontram na filosofia ético-política de Hegel, 
particularmente na sua articulação entre comunidade, 
eticidade e religião. No presente ensaio, examinar-se-á 
apenas a concepção de comunidade nos escritos do jovem 
Hegel, em particular na articulação e contraposição entre a 
religião popular dos gregos antigos (Volksreligion) e a religião 
positiva da tradição judaico-cristã (positive Religion), na sua 
formulação do espírito do cristianismo a partir da superação 
(Aufhebung) do judaísmo e da realização efetiva de seu destino 
pela liberdade humana a ser desenvolvida mais tarde em seus 
escritos jurídico-políticos. Uma de minhas hipóteses de 
trabalho é de reexaminar em que sentido a crítica hegeliana 
ao contratualismo que resulta na concepção de eticidade 
(Sittlichkeit) na Filosofia do Direito pressupõe a concepção de 
comunidade religiosa de seus escritos de juventude. 
Proponho-me a mostrar como tal projeto é compatibilizado 
com o intento contemporâneo de buscar alternativas 
teórico-políticas ao liberalismo como o procura fazer, por 
exemplo, o comunitarismo. Uma outra hipótese de trabalho 
correlata é, portanto, reexaminar o pressuposto hegeliano da 
eticidade (Sittlichkeit) na medida em que tal esfera das 
relações sociais concretas é anterior à construção dialética 
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das estruturas da Vontade (Wille) e do Direito (Recht).4 O 
ideal de beleza da polis antiga é, em ambas instâncias, 
reconciliado com a moralidade racional kantiana, através de 
diferentes momentos de desenvolvimento e de superação 
(Aufhebung) dos momentos anteriores. Como observa 
Marcos Lutz Müller, a propósito da IIIa. Parte da Filosofia do 
Espírito Objetivo,  

 
“A concepção da família, da sociedade civil-burguesa 
e do Estado como formas fundamentais de uma 
eticidade moderna, reflexiva, remonta ao projeto 
hegeliano de mediar entre, de um lado, as tentativas, 
fracassadas, de reatualizar modernamente o ideal 
clássico de uma ‘bela’ comunidade ético-política 
democrática, em que todos os cidadãos tomamm 
parte na deliberação política, e que vai lhe servir de 
modelo crítico da concepção liberal de Estado, e de 
outro, o jusnaturalismo contratualista e a teoria da 
soberania do Estado modernos, na linhagem que 
conduz de Hobbes a Kant e Fichte, que orienta a 
crítica à eticidade substancial antiga, cuja essência 
histórica foi formulada idealmente pela República de 
Platão, e que não reconhece o princípio da 
personalidade e da liberdade subjetiva”. (Prefácio, § 
185 A 2)  

 
2. Religião e comunidade 

 
Sabemos que o jovem Hegel foi diretamente 

influenciado por Herder e sua interpretação da religião 
popular grega como religião do entusiasmo e do sentimento, 
em oposição à religião cristã do livro e do esclarecimento. A 
própria atmosfera romântica de seus anos no Tübinger Stift, 
na companhia de Hölderlin e Schelling, certamente 

                                                 

4 Devo este insight a Dick Howard, “Law and Political Culture,” Cardozo 
Law Review 17/4-5 (1996): 1391-1429. 
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contribuiu de maneira decisiva para a veneração do glorioso 
paganismo helênico por parte do jovem Hegel. A idealização 
do povo, da cultura e da religião da Grécia antiga era ainda 
inseparável de uma reverência irrestrita pelas instituições 
políticas de Atenas. A superioridade da cultura político-
religiosa dos gregos, comparada à dos judeus e cristãos, pode 
ser resumida em duas passagens dos escritos de Berna (1795-
6), A Positividade da Religião Cristã [Die Positivität der 
christlichenReligion] e de Frankfurt (1798-1800), O Espírito do 
Cristianismo e o seu Destino [Der Geist des Christentum und sein 
Schicksal]: 

 
“Nas repúblicas gregas a fonte destas leis [de 
propriedade] residem no fato de que, devido à 
desigualdade que do contrário teria surgido, a 
liberdade dos empobrecidos estaria em perigo e estes 
poderiam sucumbir à aniquilação política; entre os 
judeus, [as leis residem] no fato de que não tinham 
liberdade nem direitos, visto que mantinham suas 
posses apenas por empréstimo e não como 
propriedade [a terra era de Deus e os judeus não 
podiam alienar nada, ihr könnt nichts veräußern, Lev. 
25:23ss., 35], visto que como cidadãos eles não eram 
nada. Cada grego devia ser igual porque todos eram 
livres, auto-suficientes [frei, selbständig], os judeus 
[deviam ser] iguais porque todos eram incapazes de 
auto-suficiência”. (p. 290)  
“Na religião grega, ou em qualquer outra cujo 
princípio subjacente é uma moralidade pura, os 
mandamentos morais da razão, que são subjetivos, 
não são tratados ou estabelecidos como se fossem 
regras objetivas a serem lidadas pelo entendimento. 
Mas a Igreja cristã tomou o elemento subjetivo na 
razão e o eregiu numa regra como se fosse algo 
objetivo”. (p. 188) 

 
Sem entrar nos meandros do antissemitismo do 

jovem Hegel --que na verdade refletia um problema muito 



Agemir Bavaresco; Francisco Jozivan Guedes de Lima (Orgs.) 635 
 

 

 

maior e que remonta à própria história da teologia cristã--, 
gostaria de enfocar as duas premissas principais que parecem 
guiar o desenvolvimento da concepção hegeliana de uma 
eticidade a ser idealizada segundo o modelo político-
religioso do ethos grego.  A primeira premissa pode ser 
articulada em termos da recepção da moral kantiana, na 
concepção da autonomia da vontade (Wille) que é preservada 
mesmo nos escritos posteriores sobre a eticidade. A segunda 
diz respeito à pressuposição da eticidade ou da primazia da 
comunidade com relação ao indivíduo da ação moral.  

De acordo com o jovem Hegel, “o propósito e 
essência de toda religião verdadeira, inclusive da nossa [i.e. 
cristianismo], é a moralidade humana”. (PCR § 1 p. 68 ET) 
Hegel tende a reduzir o espírito do judaísmo ao legalismo e 
à subserviência, em particular à “obediência escrava [do 
povo judeu] a leis que não foram feitas por eles mesmos”. 
Jesus, ao contrário, teria fundado uma nova religião capaz de 
superar o aspecto externo da legalidade pois teria “elevado a 
religião e a moralidade e restaurado nesta a liberdade que é a 
sua essência” (§ 3). Esse tipo de contraposição reflete a 
própria concepção luterana de opor o espírito do evangelho 
cristão à letra da lei mosaica, que também é encontrado nos 
escritos de Kant sobre a religião. O antissemitismo do jovem 
Hegel é, com efeito, precedido de vários séculos de 
interpretações caricatas e errôneas da origem do espírito do 
cristianismo a partir do judaísmo. A religião positiva, 
segundo o jovem Hegel, é a religião estabelecida, 
institucionalizada, objetivada na própria autoridade e 
tradição das leis e suas codificações externas. A religião 
verdadeiramente espiritual é a da moralidade, contrastando 
com a religião positiva da autoridade (§ 3 p. 71) A intenção 
de Hegel neste escrito não é investigar como alguns 
elementos positivos foram introduzidos no cristianismo, 
mas como se tornou positiva. Assim o ensino de Jesus é 
classificado como pertencendo a um terceiro gênero, nem 
filosófico nem positivo, na medida “em que aceita o 
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princípio positivo da fé e do conhecimento do dever e da 
vontade de Deus... mas mantém que o essencial da fé são os 
mandamentos de virtude e não as práticas que ela ordena ou 
as doutrinas positivas por ela implicadas”.(p. 75) Hegel 
enfatiza que não foi afinal o próprio Jesus quem “elevou a 
sua doutrina religiosa a um tipo de seita distinguida por suas 
próprias práticas” (p. 80), em última análise, o elemento 
positivo é derivado dos discípulos de Jesus na tentativa de 
preservar as doutrinas do Mestre através de uma “religião 
pública”. Assim, o ensino moral de Jesus perdeu o seu 
critério interno e tornou um conjunto positivo de 
mandamentos como quaisquer outros, embasados na mera 
prudência: “a religião positiva de Jesus tornou-se uma 
doutrina positiva acerca da virtude”.(p. 86) No § 16, Hegel 
mostra que o que é aplicável numa pequena sociedade é 
injusto num Estado (a palavra “kleine” é omitida na versão 
Nohl, mas é atestada pelo clássico de Rosenzweig, Hegel und 
der Staat, 1920, I, p. 227) A questão principal aqui é como 
aquela pequena seita de pessoas marginalizadas (pobres e 
incultos) acabaria por compreender todos os cidadãos do 
Estado, ordenamentos e instituições, de forma que o antes 
eram meras práticas privadas passam a dominar obrigações 
políticas e civis.(p. 87) Hegel usa o exemplo da comunhão 
de bens na comunidade cristã primitiva, o proto-comunismo 
do livro de Atos dos Apóstolos (§ 17): “A igualdade era um 
princípio do cristianismo primitivo, o escravo era irmão de 
seu senhor”.(§ 18) Hegel cita passagens do Nathan der Weise 
de Lessing (IV, 3067-70) para mostrar que a fraternidade era 
na verdade o elemento comum à moral judaica e à moral 
cristã no reconhecimento recíproco de ambas comunidades. 
No § 21, Hegel se propõe a mostrar como uma sociedade 
moral ou religiosa se desenvolve em um Estado, baseado no 
texto de Mendelssohn Jesuralem. A questão central é de 
sustentar como os direitos e deveres de alguns devem ser 
reconhecidos por outros, e vice-versa, antecipando parte da 
dialética do reconhecimento a ser desenvolvida na 
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Fenomenologia do Espírito. (p. 101) Como o ideal da perfeição 
moral não pode ser o propósito da legislação civil e como o 
ideal cristão poderia menos ainda ser o alvo de governos 
judaicos e pagãos, a seita cristã tentou influenciar a atitude 
do espírito, de forma a determinar os parâmetros do mérito, 
da dignidade humana e da punição e sanções punitivas. Esse 
tipo de sociedade fraterna era embasado na amizade (p. 103), 
no amor cristão, mas impraticável para um Estado maior.  

Ao problematizar a relação igreja-estado entre 
católicos e protestantes, o jovem Hegel procura situar o 
problema da “entrada na sociedade” [der Eintritt in die 
Gesellschaft] (no caso, na seita cristã positiva) em termos da 
pertença e associação [Mitglied]: toda pessoa é livre para 
entrar ou sair da sociedade cristã, sem quaisquer implicações 
de direitos burgueses-civis [bürgerliche Rechte]. Até o momento 
em que a Igreja se universaliza e se torna ela mesma um 
Estado: “und die Kirche macht jetzt einen Staat aus”. (p. 104/ FS 
144) E isso se aplica, segundo Hegel, tanto à Igreja Católica 
Romana quanto à Igreja Protestante, na medida em que 
seguem um modelo contratual (Vertrag): cada membro 
subscreve ao contrato mutuamente a fim de assegurar a cada 
membro sua integridade em crenças, práticas e opiniões, 
garantindo a confissão de fé da comunidade como um todo.  
“Este estado espiritual [dieser geistlicher Staat]”, escreve Hegel, 
“torna-se uma fonte de direitos e deveres de modo 
totalmente independente do estado civil” [wird eine vom 
bürgerlichen ganz unabhängige Quelle von Rechte und Pflichten].(p. 
106/FS 146) 

Problemas decorrentes do conflito entre a igreja e o 
estado (em termos dos direitos civis, propriedade e 
educação, §§ 22-24, FS 149-158) não poderiam ser regrados 
através do contrato, até porque o escopo da igreja é maior 
que o do estado [einen größeren Umfang]. No § 26, o jovem 
Hegel disserta sobre o contrato eclesiástico [Vertrag der 
Kirche] (FS159 ss.). Tal contrato está exclusivamente 
fundamentado no consentimento livre dos indivíduos [auf der 



638 Direito & Justiça: Festschrift em homenagem a Thadeu Weber 
 

 

 

freiwilligen Einwilligung aller Einzelnen], na medida em que cada 
membro entra em acordo mútuo com os demais para a 
promoção da fé comum. Hegel observa que é impossível um 
contrato eclesiástico [einen Vertrag über Glauben] onde as 
partes contratantes não satisfazem o princípio da vontade 
geral [allgemeinem Willen], tornando-o totalmente nulo e vazio 
[ganz null und nichtig] (p. 119). A crítica de Hegel é 
especificamente dirigida aos concílios eclesiásticos e à 
institucionalização da doutrina oficial da Igreja Católica. Nas 
igrejas protestantes que seguiram a reforma luterana, 
segundo Hegel, a fé é vinculada à liberdade de cada vontade 
particular e não mais à autoridade eclesiástica e parece 
reabilitar o modelo contratualista. Todavia, como ninguém 
pode querer crer em algo [etwas glauben zu wollen], pois todo 
contrato, em última análise, está fundamentado na vontade 
[im Willen gegründet] e a fé deve ser a da comunidade, isto é, a 
fé universal de cada um de seus membros, conclui-se que o 
contrato social não é viável. Nos parágrafos seguintes, o 
jovem Hegel antecipa os argumentos comunitaristas acerca 
da tolerância e rechaça mais uma vez o contrato segundo a 
experiência histórica da Paz de Augsburg, quando se exigia 
dos estados germânicos que seguissem a fé religiosa do 
governante: cuius regio eius religio. (p. 127/169) O paradoxo da 
fé, segundo Hegel, é que se a igreja considera a fé como 
sendo válida apenas para cada indivíduo que a aceita 
voluntariamente, também é possível que haja mudanças 
(conversão ou apostasia, por ex.) e que a fé da comunidade 
não possa mais ser imposta, como se o contrato pudesse ser 
quebrado. A única forma de evitar perseguição religiosa seria 
precisamente não permitir que o estado eclesiástico seja 
assimilado pelo contrato civil-burguês ou tomado como um 
estado civil-burguês (132/175). A passagem da igreja 
enquanto “sociedade privada” [Privatgesellschaft] a um estado 
[Staat] atesta o desenvolvimento da moralidade a partir da 
comunidade, ao contrário de princípios independentes, 
como o da liberdade ou da autonomia da vontade. O jovem 
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Hegel logra historicizar o mesmo esquema de filosofia da 
religião e da razão prática que apropria explicitamente de 
Kant, ao mesmo tempo em que ataca o eudaimonismo 
wolffiano e a teodicéia leibniziana: “uma letra morta é 
colocada como fundamento e sobre ela um sistema é 
construído prescrevendo como os homens devem agir e 
sentir, quais motivos devem ser produzidos por esta ou 
aquela tal ‘verdade’” [Ein toter Buchstabe ist zum Grunde gelegt 
und auf ihm ein System  aufgeführt worden, wie der Mensch handeln, 
empfinden, was diese und jene sogennanten Wahrheiten für Bewegungen 
hervorbringen sollen]. (p. 136/180) Hegel esboça uma 
verdadeira fenomenologia da experiência religiosa, 
descrevendo como os costumes da religião positiva são 
internalizados, sedimentados e institucionalizados, em 
particular o auto-engano, “self-deception” (Selbstbetrug), e a 
falsa tranqüilidade (falsche Beruhigung) em face da angústia 
(Angst) e do desespero (Hilflosigkeit).(p. 141/185) O grande 
erro do sistema religioso consiste, segundo Hegel, em 
desprezar as faculdades racionais, que só foram reabilitadas 
pela filosofia moral de Kant. Em particular, a universalização 
de máximas subjetivas é o que viabiliza que uma vez 
efetivamente tornadas objetivas, as prescrições da lei moral 
podem ser traduzidas em códigos normativos através de 
legislações e constituições civis. E foi através de seitas --
como o próprio cristianismo em sua gênese dentro do 
judaísmo-- que a razão prática se revelou na história da 
civilização ocidental, imprimindo um espírito comunitário 
peculiar a cada povo. Nos parágrafos seguintes, Hegel 
contrasta a religião imaginativa dos gregos com a religião 
positiva dos cristãos, com o intuito de mostrar que o 
cristianismo conquistou o paganismo pela vitória da 
liberdade do indivíduo sobre a liberdade da república. (p. 
156/205). Assim como o pantheon greco-romano refletia uma 
natureza humana imanente à comunidade sociopolítica, o 
Deus que se autorrevela na história dos judeus deve fornecer 
aos cristãos uma consciência de liberdade capaz de 
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continuamente transcender as próprias concepções prévias 
de natureza humana. Nas palavras do jovem Hegel, 

 
“Em toda forma de vida cultural, deve ter sido 
sempre produzida uma consciência de um poder 
superior juntamente com as representações que 
transcendem o entendimento e a razão. Se a vida 
comum do homem não disponibiliza os sentimentos 
que a natureza exige, então instituições 
forçosamente tornam-se necessárias para engendrar 
tais sentimentos aos quais, naturalmente, algum 
resto de força ainda adere”. (p. 169/219) 

 
Hegel conclui que “a religião do próprio Jesus era 

pura com relação ao espírito do seu povo [war rein vom Geiste 
seines Volks]”. A excepcionalidade de Jesus consistia 
precisamente em romper com o particularismo do judaísmo 
e estender a salvação messiânica a todos os povos da terra, 
para além da legalidade positiva dos preceitos religiosos. É 
neste sentido que da religião positiva pode-se dizer que é 
menos livre do que a religião moral --e esta tensão persiste 
na religião cristã (em seus elementos positivos e morais) e só 
pode ser resolvida através de uma extrapolação, a da 
alteridade de algo alheio [etwas Fremdes], uma assistência de 
cima completamente outra que a sua existência [ein völlig außer 
ihnen Vorhandenes, einen Beistand von oben]. (p. 181/229) 
 
3. Eticidade e comunidade 

 
A moral objetivada no Estado moderno deve passar 

pelo Renascimento, Reforma e Esclarecimento até realizar a 
Liberdade pela marcha do Espírito na história --trabalho que 
será reconstituído em termos lógico-genéticos na 
Fenomenologia do Espírito. Se Hegel partira dos pressupostos 
kantianos em sua concepção de Deus enquanto conceito 
teológico e filosófico nos seus escritos da juventude, sua 
monumental obra posterior irá manter a articulação entre 
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eticidade e religião enquanto manifestação de um fenômeno 
histórico-cultural. Na medida em que a concepção de Deus 
--do Deus judaico-cristão-- implica uma coincidência de 
objeto --pelo menos do ponto de vista do conteúdo-- da 
teologia e da filosofia, outros conceitos correlatos como 
espírito (Geist) e Saber absoluto, buscam romper com a teoria 
da representação kantiana segundo a qual Deus não poderia 
ser objeto de representação teórica, do entendimento, mas 
apenas um postulado da razão prática, uma ideia como a 
liberdade e a imortalidade da alma. O trabalho definitivo 
sobre o problema hegeliano da religião, em português, 
continua sendo o de Marcelo Fernandes de Aquino, O conceito 
de religião em Hegel (Edições Loyola, 1989), onde se mostra a 
articulação ontológico-semântica do conceito de Deus na 
Ciência da Lógica, na Filosofia do Espírito Objetivo e nas Lições 
sobre a Filosofia da Religião. Segundo Aquino, 

 
“A contribuição mais relevante de Hegel para a 
compreensão de Deus pode ser situada no nível da 
articulação formal e operativa do discurso. Deus é 
compreendido mediante a forma de processo e 
mediante o desenvolvimento das suas 
determinações. O ato originário do ser, como saber, 
e do saber, como ser, possui como forma o processo 
do ser e do saber, que se articula operacionalmente 
como desenvolvimento”.(p. 282s.) 

 
O desenvolvimento das determinações do conceito 

de Deus, segundo tal perspectiva hegeliana, é o que vai 
justificar uma teologia do processo, uma teologia da 
esperança e uma teologia da libertação, onde a revelação de 
Deus se dá sempre numa interação histórica e socialmente 
condicionada entre membros de uma comunidade religiosa. 
Esse é o sentido propriamente hegeliano do ethos 
comunitário, tal como o encontramos no famoso estudo de 
Max Weber sobre a ética calvinista na Nova Inglaterra e o 
espírito do capitalismo norte-americano. Essa articulação 
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entre ethos e espírito, eticidade e religião, comunidade e 
mundo da vida, é de resto o que nos autoriza a rever em que 
sentido a concepção de comunidade, moralidade e religião 
nos escritos do jovem Hegel podem nos guiar num reexame 
da questão do contratualismo em Hegel (de sua crítica e 
rejeição do modelo jusnaturalista) a partir de sua 
reapropriação de dois modelos bíblicos,  a saber, uma 
concepção abraâmico-mosaica do Deus da aliança, do 
contrato, do trato com o Soberano e o Seu Povo (judaísmo) 
e uma concepção neotestamentária da realização e superação 
(Aufhebung) da lei através de uma nova aliança cujo espírito é 
o da efetiva liberdade. Se a religião é antes de mais nada um 
fenômeno sociocultural --assim como a arte, a ética e a 
filosofia, a política e as instituições sociais, econômicas e 
jurídicas que a configuram resultam de um desenvolvimento 
peculiar a um espírito racional ocidental, nos moldes de uma 
fenomenologia da consciência intersubjetiva moderna. 
Hegel nos mostra, assim, um caminho para a articulação 
entre a teoria e a práxis através da reflexividade da filosofia 
na medida em que busca apreender o seu tempo pelo 
conceito, compreender e pensar o seu próprio tempo.  
 Gostaria de mostrar agora em que sentido a 
concepção tardia de eticidade, à luz das reflexões do jovem 
Hegel, nos remetem mais uma vez à crítica de Hegel a Kant, 
mais precisamente a concepção concreta de “eticidade” 
(Sittlichkeit) que o primeiro opõe a uma “moralidade” 
abstrata (Moralität) no segundo, como foi inclusive 
problematizada por autores contemporâneos, tais como 
Dieter Henrich, Jürgen Habermas e Ernst Tugendhat.5 O  
aspecto fundamental desta problemática enquanto princípio 

                                                 

5 Cf. HENRICH, D. Kant oder Hegel? Stuttgart: Reclam, 1983; 
HABERMAS, J. “Moralität und Sittlichkeit: Treffen Hegels Einwände 
gegen Kant auch auf die Diskursethik zu?”, Revue Internationale de 
Philosophie  vol. 46, n. 166 (1988): p. 320-340; TUGENDHAT, E. Probleme 
der Ethik. Stuttgart: Reclam, 1984. 
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comum aos dois filósofos é o princípio da autonomia da 
vontade racional, sua determinação da ação e sua 
justificação. Embora não proceda aqui a mostrar os lugares 
comuns e os pontos de divergência em ambos, gostaria de 
enfatizar a afinidade existente entre uma fundamentação 
transcendental da filosofia prática em Kant e a dialética 
hegeliana que visa superá-la (aufheben) pela objetivação 
histórica da ação moral. Hegel pode ser redescoberto, num 
certo sentido, como “anti-kantiano” que desvela, pela 
própria negatividade de sua filosofia, o caráter 
essencialmente “kantiano” do seu idealismo especulativo --o 
ato livre da autofundamentação. 
 Sem dúvida, é somente com Hegel e a partir de seus 
críticos que as concepções modernas de autoconsciência e 
autodeterminação podem ser concretamente formuladas, 
sendo histórica e politicamente concebidas no 
engendramento e na sedimentação de valores morais através 
das institutições sociais. Mas foi graças à revolução 
antropocêntrica operada pela filosofia prática de Kant que a 
antropogênese hegeliana veio corroborar uma concepção do 
ethos moderno baseado na autonomia da liberdade humana e 
não na mera busca individual da felicidade. Assim como o 
idealismo alemão fez do conceito da liberdade “a ideia 
central de toda filosofia”, como assinala Denis Rosenfield, 
foi Hegel quem elaborou uma concepção da história 
enquanto “lugar de realização do Espírito”, tanto para o 
êxito das figuras da liberdade como para o “processo de 
figuração negativa da liberdade, ele mesmo constitutivo de seu 
ser”.6 Como lemos numa adição de Ganz ao texto de Hegel, 
“o princípio do mundo moderno é a liberdade da 
subjetividade, o princípio de que todos os aspectos essenciais 
presentes na totalidade espiritual [geistigen Totalität] alcancem 

                                                 

6 Cf. ROSENFIELD, Do mal: Ensaio para introduzir em filosofia o conceito de 
mal. Porto Alegre: L&PM, 1988, p. 18, 114-117; Política e Liberdade em 
Hegel. São Paulo: Brasiliense, 1983,  p. 51-59. 



644 Direito & Justiça: Festschrift em homenagem a Thadeu Weber 
 

 

 

o que é seu por direito, no seu desenvolvimento”.(RPh § 
273) Proponho-me a lembrar apenas que a concepção de 
uma eticidade que se revela objetiva pela efetivação do 
princípio de subjetividade na constituição do Estado 
moderno deve pressupor, antes de mais nada, que a lógica 
de fundamentação kantiana seja “realizável”, no sentido de 
sua efetividade [Wirklichkeit]. Assim, o problema maior de 
um formalismo que enuncia o imperativo categórico não 
reside tanto no que é enunciado quanto na sua forma, isto é, 
na sua formulação proposicional de fundamentação.  
 Lembremos, antes de mais nada, que a distinção 
kantiana entre direito e ética só tem sentido a partir do 
princípio formal da moralidade, indiscriminadamente 
Moralität ou Sittlichkeit. Trata-se, portanto, de distinguir a 
ética enquanto “doutrina dos fins que são deveres” e cuja 
legislação é interior ao sujeito, e o direito enquanto “doutrina 
dos deveres exteriores”.(MdS 219)  É precisamente esta 
oposição abstrata que Hegel visa superar na sua Filosofia do 
Direito: 

 
“Moralität e Sittlichkeit que comumente são 
empregados no mesmo sentido são tomados aqui 
em sentidos essencialmente diferentes. (...) A 
terminologia kantiana usa preferencialmente a 
expressão Moralität, assim como os princípios 
práticos desta filosofia limitam-se exclusivamente a 
este conceito, tornando assim impossível o ponto de 
vista da Sittlichkeit, aniquilando-o e procurando 
refutá-lo. Mas mesmo que por sua etimologia as duas 
palavras fossem equivalentes, isto não impediria que 
utilizássemos tais termos, que são todavia diferentes, 
para conceitos diferentes”. (RPh § 33 Obs.) 

 
 Para Hegel, “eticidade”, “moralidade objetiva” ou 
“vida ética” traduzem “a unidade e a verdade destes dois 
momentos abstratos” que são o direito e a moralidade --
tratados, respectivamente, na primeira e na segunda parte da 



Agemir Bavaresco; Francisco Jozivan Guedes de Lima (Orgs.) 645 
 

 

 

Filosofia do Direito (RPh). A filosofia dialética de Hegel opera, 
assim, um deslocamento conceitual do ético, no nível 
mesmo da sua fundamentação, que transparece agora na 
efetividade (Wirklichkeit) racional de sua autodeterminação -
-visto que “a moralidade subjetiva não determina 
nada”.(RPh § 134, 148) Jean-François Kervegan observa 
com razão que a “notável alteração terminológica” 
empreendida por Hegel visa resolver o que seria aos olhos 
deste uma “deficiência da conceitualidade” kantiana.(PFE 
35) Apesar de omitir os critérios que legitimariam a 
argumentação de Hegel contra Kant, Kervegan resume os 
“três vícios da moralidade” kantiana, seguindo a leitura da 
crítica de Hegel, nos seguintes termos: 
 A primeira --e a mais citada-- acusação que Hegel 
dirige contra a moralidade kantiana é a de um formalismo 
vazio e estéril, incapaz de concretizar determinações de 
conceitos. De resto, esta foi a crítica delineada por Hegel no 
Prefácio da sua Fenomenologia do Espírito de 1807.(PhG 
48/trad. § 50) Ora, Kant sistematicamente rejeita a 
possibilidade de buscar um fundamento racional para a ética 
a partir de princípios materiais (Teoremas I e II da KpV). 
Como ele conclui no § 8, 

 
“Em virtude de os princípios materiais serem 
totalmente inadequados para fornecer a suprema lei 
moral (como se provou), o princípio prático formal da 
razão pura, segundo o qual a simples forma de uma 
legislação universal possível pelas nossas máximas 
deve constituir o princípio determinante 
[Bestimmungsgrund] supremo e imediato da vontade, é 
o único possível que é adequado para imperativos 
categóricos, isto é, leis práticas (que fazem das ações 
um dever) e, em geral, para o princípio da 
moralidade [Sittlichkeit], tanto no juízo como na 
aplicação à vontade humana, na determinação da 
mesma”.  (KpV 71 / trad. 54) 
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 Hegel rejeita o formalismo kantiano na medida em 
que este mostra-se incapaz de promover uma universalidade 
concreta, especulativa, permanecendo no nível abstrato, 
separado do particular. De resto, este é o âmago da crítica de 
Hegel ao idealismo kantiano nas primeiras publicações, em 
particular na Differenz e no ensaio sobre Glauben und Wissen, 
onde a noção schellinguiana de “intuição transcendental” 
vem preencher as exigências especulativas da Vernunft 
perante as antíteses reflexivas do Verstand. (Cf. Diff A. VI; 
GW A. II e III)     
O movimento dialético de Aufhebung, que produz sua auto-
diferenciação nas determinações de singularidade, 
particularidade e universalidade, reconciliando uma lógica 
conceitual a uma gênese histórica do devir, permeia as obras 
de maturidade de Hegel e, notavelmente na PhG e na RPh, 
caracteriza a grande ruptura que o seu sistema idealista 
absoluto pretende operar em relação a Kant, Fichte e 
Schelling. Contudo, incorreríamos num erro de petitio principii 
se apenas recorrêssemos à lógica hegeliana para criticar Kant, 
como se tratasse de escolher uma racionalidade mais 
“concreta” para fundamentar a ética. Afinal, ambas são 
representantes de um filosofar idealista e ambas remetem a 
um ideal de coesão racional universalista. É verdade que a 
fundamentação proposta por Kant parece favorecer um 
princípio de universalização puro que, mesmo tendo sido 
criticado por Hegel, tem sido apropriado por universalistas e 
liberais nos debates atuais, enquanto contextualistas e 
comunitaristas optam pelo segundo ao enfatizar o 
relativismo sócio-cultural de toda moral moderna.7 Em todo 
caso, Kervegan omite o fato de Hegel ter utilizado termos da 
tabela dos juízos da lógica transcendental de Kant (KrV A 
70/B 95, Analítica dos Conceitos § 9), que ele apropria numa 

                                                 

7 Cf. o número especial da revista Philosophy & Social Criticism 14:3/4 
(1988) dedicado ao tema “Universalism versus Communitarianism: 
Contemporary Debates in Ethics”.  
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inversão (Verkehrung) de sentido --precisamente seguindo 
um entendimento intuitivo, anti-kantiano, que iria do 
“universal-sintético para o particular, isto é, do todo para as 
partes”.(KU § 77) A própria concepção hegeliana da 
Wirklichkeit remeteria a uma tal inversão prático-
conceitual.(PhG 328-9)  Limito-me a contrastar aqui a 
significação positiva do formalismo kantiano (“a 
autodeterminação da razão”) com a sua significação 
negativa, a saber, “a redução do universal à não-contradição 
abstrata”, o mesmo princípio de identidade que a Ciência da 
Lógica dissolve na contradição.(cf. RPh §§ 31, 135) Kervegan 
se inspira na leitura que Hegel faz do conceito kantiano de 
finalidade interna para afirmar que Kant teria disposto dos 
recursos filosóficos para superar o formalismo e manter o 
princípio da autonomia da vontade, se houvesse 
desenvolvido a hipótese de um entendimento intuitivo --
equivalente a uma razão especulativa em Hegel.(cf. KU § 77; 
PFE 39) Mas neste caso, Kant não teria eregido o idealismo 
transcendental em sistema filosófico, teórico e prático. 
 A segunda crítica diz respeito à não-efetividade 
(Unwirklichkeit, l’ineffectivité), resultante da oposição entre ser 
e dever-ser na filosofia kantiana. O que é almejado aqui é a 
ausência de determinação na doutrina kantiana do soberano 
“Bem”--que Hegel descobre como “essencialidade universal 
abstrata do dever”.(RPh § 133) Como a ação exige para si 
um conteúdo particular, um alvo definido, e o dever 
permanece um universal abstrato, Hegel elogia Kant por 
haver introduzido tal princípio universal num nível 
puramente racional da vontade --acima das paixões, desejos 
e inclinações -- mas critica, no mesmo parágrafo (RPh § 135), 
sua indeterminação abstrata. Hegel teria visto uma dupla 
deficiência no Sollen kantiano, a saber, o defeito lógico de 
tornar finito o infinito e o defeito prático de instaurar um 
abismo intransponível entre o querer racional universal e o 
querer empírico particular.(cf. UBN 35-46) Estaríamos, pois, 
diante de uma mera interpretação de filosofia prática do 
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“como se” (als ob). Ao menos Kervegan permite que se 
obtenha tal leitura pela comparação dos textos da KU § 76 e 
da PhG 435.(PFE 40-41) O autor conclui com a lição 
positiva que Hegel pôde extrair da visão moral kantiana. 
Afinal, a subjetividade moral deve ser superada e elevada ao 
estádio seguinte de uma eticidade objetiva, universal e 
concreta que se encarregará da “promoção ética da 
moralidade”. Como se nada pudesse subtrair-se à dialética -
-inclusive os argumentos de um texto, de um autor que a 
expõe.  
 Finalmente, chegamos ao julgamento do sistema 
transcendental kantiano, precisamente no seu dualismo da 
“visão moral do mundo”, característico das “filosofias do 
entendimento”. Hegel contribuiu, assim, de maneira decisiva 
para popularizar a caricatura dos dualismos kantianos, 
supostamente encadeados numa lógica tão sistemática 
quanto ingênua: coisa-em-si e fenômeno, infinito e finito, 
razão e entendimento, liberdade e necessidade, 
espontaneidade e receptividade, enfim reduzíveis ao 
binômio dever-ser e ser --”nada mais do que a contradição 
perpetualmente posta”.(Enz § 60)  Kervegan conclui, 
provisoriamente:  

 
“Para satisfazer a exigência principial que [a ética 
kantiana] formulou (a autodeterminação absoluta da 
razão), é mister substituir a razão subjetiva mantida 
por Kant, e que é uma ‘razão de entendimento’, por 
uma racionalidade ao mesmo tempo subjetiva e 
objetiva que descortine a verdade da qual a primeira 
é portadora ao revelar as condições objetivas, de 
ordem histórica e política, de sua efetividade. A 
moralidade se realiza na ética”.(PFE 43) 

 
4. Eticidade, Direito e Política 
 
 Para Hegel, assim como em Kant, a ética idealista é 
contrária às éticas da determinação de fins, das intenções, das 
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virtudes, dos eudaimonismos, enfim, a toda tentativa de 
fundamentação empírico-material. No § 27 das Linhas 
Fundamentais da Filosofia do Direito, Hegel afirma que a 
determinação absoluta do espírito consiste em ter a liberdade 
como seu próprio objeto “a fim de ser para si”[um für sich], 
ou seja, “o conceito abstrato da ideia da vontade é em geral 
a vontade livre que quer a vontade livre” [der abstrakte Begriff 
der Idee des Willens ist überhaupt der freie Wille, der den freien Willen 
will]. Apesar de apropriar-se do princípio kantiano da 
autonomia da vontade, Hegel elabora uma concepção da 
vontade que difere da vontade racional kantiana. (cf. PL 36-
40) Como Kant, Hegel associa a filosofia do direito ao 
estudo da “vontade” e da “liberdade”: 

 
“O domínio do direito é o espiritual [das Geistige] em 
geral, e seu terreno e ponto de partida a vontade que 
é livre [der Wille, welcher frei ist], de modo que a 
liberdade [die Freiheit] constitui a sua substância e 
determinação [seine Substanz und Bestimmung ausmacht] 
e que o sistema do direito é o reino da liberdade 
concretizada [das Reich der verwirklichten Freiheit], o 
mundo do espírito produzido como uma segunda 
natureza [als eine zweite Natur] a partir de si mesmo.” 
(RPh § 4)8 

 
 Ao contrário das interpretações que fazem de Hegel 
um maquiavélico Realpolitiker do Machtstaat moderno, um 
precursor da Staatsethik dos burocratas totalitaristas 
contemporâneos, Kervegan procura resgatar a “verdade da 
moralidade” que jaz nas raízes da crítica de Hegel a Kant. 

                                                 

8 Seguimos as traduções de termos hegelianos adotadas por Denis 
ROSENFIELD. Política e Liberdade em Hegel, op. cit. Assim, Bestmmheit, 
Bestimmung e Beschaffenheit devem ser traduzidos, respectivamente, por 
“determinidade”, “determinação” e “disposição”.Cf. notas de tradução 
de P.-J. LABARRIÈRE e G. JARCZYK da Science de la Logique. Paris: 
Aubier-Montaigne, 1972 e 1976. 
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Respondendo à asserção de Kant de que “a verdadeira 
política não pode fazer nenhum passo sem antes ter prestado 
homenagem à moral”9, Hegel afirma que “a substância ética 
[die sittliche Substanz], o Estado, tem o seu ser-aí [Dasein], isto 
é, seu direito imediato, não numa existência abstrata, mas 
concreta” [in einer nicht abstrakten, sondern in konkreter 
Existenz].(RPh § 337 Obs.) E “somente esta existência 
concreta”, acrescenta Hegel, “e não um dos numerosos 
pensamentos universais que são tidos por mandamentos 
morais [moralische Gebote], pode ser princípio do seu agir e do 
seu comportamento.” Apesar de rejeitar a subordinação 
kantiana da política ao direito e à moral, por um lado, e a 
fundamentação da ética na felicidade, por outro lado, Hegel 
segue Kant na formulação de uma moralidade que se 
distingue da legalidade mas que lhe é correlata: 

 
“O Bem é a Ideia como unidade do conceito da 
vontade e da vontade particular --na qual o direito 
abstrato, assim como o bem-estar [Wohl], a 
subjetiviadde do saber e a contingência do ser-aí 
[Dasein] exterior são superados como autônomos 
para si [für sich selbständig aufgehoben], mas ao mesmo 
tempo são contidos e conservados segundo sua 
essência --a liberdade realizada, o fim terminal 
[Endzweck] absoluto do mundo”.(RPh § 129) 

 
 A moralidade abstrata e subjetiva não somente é 
pressuposta pela eticidade mas, ao unir-se com a 
objetividade do direito abstrato, permite a realização efetiva 
ou concretização (Verwirklichkeit) do movimento 
autoconsciente e autodeterminante da liberdade humana, 
através da história de suas figurações. O saber (Wissen) e o 
querer (Wollen) se engendram efetivamente na própria 

                                                 

9 KANT, Immanuel. Zum Ewigen Frieden, 380. À Paz Perpétua. Trad. de 
Marco A. Zingano. Porto Alegre: L&PM, 1989, p. 72-73 (errata).  
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autoconsciência (Selbstbewußtsein) que desvelará, em última 
análise, a substancialidade da verdadeira liberdade, ou seja, a 
figura do “Bem” abstrato (determinado pela moralidade) que 
é finalmente concretizado eticamente (no conceito concreto 
de Sittlichkeit). Como Hegel a define no famoso § 142 da sua 
Rechtsphilosophie, 

 
“A eticidade é a Ideia da liberdade [die Idee der Freiheit] 
como bem vivo, que tem o seu saber e o seu querer 
na autoconsciência [Selbstbewußtsein], e a sua 
efetividade pela sua operação [Handeln], assim como 
esta ação tem a sua base em si e para si e o seu fim 
motor no ser ético [an dem sittlichen Sein seine an und für 
sich seiende Grundlage und bewegenden Zweck hat], --o 
conceito da liberdade que veio a ser mundo presente 
e natureza da autoconsciência”. 

 
 Assim, Hegel articula a ética com a política a fim de 
rejeitar o moralismo e o posicionamento kantiano de um 
“moralista político”, e não a moralidade subjetiva enquanto 
momento necessário para efetivação da moralidade objetiva. 
A política se distingue da ética precisamente pelo seu caráter 
particular, que visa casos empíricos e determinados 
interesses de comunidades particulares. Pode-se, então,  
distinguir dois pontos de vista, um “histórico” e um outro 
“lógico”, a fim de elucidar a oposição hegeliana entre 
moralidade e eticidade. Numa ótica histórica, “a liberdade 
objetivada segundo a figura institucional do Estado é a 
condição da moralidade”. Aludindo aos §§ 124 e 260 da RPh, 
Kervegan sustenta que o princípio da autonomia moral do 
sujeito, por si só, não seria suficiente para fundamentar 
universalmente uma ética que assegure o direito da vontade 
subjetiva. Historicamente, somente com a emergência do 
Estado moderno “a moralidade pode cessar de ser uma 
reivindicação abstrata da subjetividade” e torna efetivo o 
princípio de autonomia no indivíduo, enquanto cidadão, 
membro de uma sociedade civil. Por outro lado, numa 
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perspectiva lógica, “a moralidade é a pressuposição da ética 
pois a reflexão subjetiva em si mesmo do espírito objetivo é 
a mediação ou negatividade graças à qual é superada a 
abstração desta objetividade”.(PFE 45)  Kervegan conclui, 
deste modo, que a Sittlichkeit é a Aufhebung da Moralität, no 
triplo sentido de conservação, negação e superação, próprio 
à dialética hegeliana, que encontra na palavra “relève” (em 
Ricoeur e Derrida, por exemplo) uma possível tradução em 
francês. 
 O movimento dialético de objetivação, traduzindo 
de maneira concreta a exteriorização (Entäußerung) do 
conceito, a partir de sua externação (Äußerung) ao cindir-se e 
pôr-se no exterior de si, sem perda na alienação 
(Entfremdung), efetiva a auto-determinação da autonomia da 
vontade na sua passagem de uma subjetividade moral a uma 
eticidade objetiva. Tanto na PhG como na RPh, Hegel 
articula a sua lógica do Conceito com a gênese histórica das 
figurações do Espírito objetivo --no caso da vida ética, nos 
momentos determinados pela família(der unmittelbare oder 
natürliche sittliche Geist), pela sociedade civil (eine Verbindung der 
Glieder als selbständiger Einzelner in einer somit formellen 
Allgemeinheit) e pela constituição do Estado (den Zweck und die 
Wirklichkeit des substantiellen Allgemeinen und des demselben 
gewidmeten öffentlichen Lebens).(RPh § 157) É mister que 
situemos aqui o Espírito Objetivo segundo a classificação 
geral da estrutura Lógica-Natureza-Espírito e segundo a 
classificação particular da Filosofia do Espírito (subjetivo-
objetivo-absoluto), a fim de melhor compreendermos o 
lugar da filosofia do direito na segunda divisão. Comecemos 
com a divisão triádica da Enzyklopädie der philosophischen 
Wissenschaften, nas suas diferentes abordagens da Ciência da 
Ideia (§ 18):   
 
“1. Lógica: a ciência da Ideia em si e para si.  
 2. Filosofia da Natureza a ciência da Ideia em sua alteridade 
[Anderssein]. 
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 3. A Filosofia do Espírito a ciência da Ideia que revém a si a 
partir daquela alteridade”.  
 
 Vemos que a Logik e as duas ciências filosóficas [die 
beiden realen Wissenschaften der Philosophie, die Philosophie der 
Natur und die Philosophie des Geistes], segundo uma nota de 
1831 do próprio Hegel para o Prefácio da sua Ciência da 
Lógica, constituem um projeto exaustivo que engloba toda a 
realidade da experiência e da existência humana. 
Ironicamente, deve-se também constatar, a Fenomenologia 
não figura ainda nesta divisão, devendo emergir como 
subdivisão da primeira parte dos três movimentos do 
desenvolvimento do Espírito.10 A Filosofia do Espírito 
divide-se em: 

 
“1. Espírito Subjetivo: a relação do Espírito consigo 
mesmo, apenas uma totalidade ideal da Ideia. (...) 
2. Espírito Objetivo: como um mundo a engendrar e 
ser engen-drado na forma de realidade e não apenas 
idealidade. A liberdade torna-se aqui uma 
necessidade existente, presente. [vorhandene 
Notwendigkeit]  
3. Espírito Absoluto: a unidade, isto é, em si e para si, da 
objetividade do Espírito e da sua idealidade ou seu 
conceito, a unidade se engendrando eternamente, 
Espírito na sua verdade absoluta --Espírito Absoluto”. 
(§ 385)   

 
 A tensão entre a gênese histórica e a gênese 
conceitual é dialeticamente resolvida pela Aufhebung 

                                                 

10 A saber, “para si ou mediato” (em oposição ao “em si ou imediato”, 
objeto da antropologia que estuda o homem na Natureza, e em oposição 
ao “Espírito que se determina em si mesmo”, objeto da psicologia). 
Trata-se portanto do trabalho da consciência, “como uma reflexão em si 
e no Outro, Espírito em relação ou particularização (im Verhältnis oder 
Besonderung)”. (§ 387) 
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hegeliana precisamente nas transicões de um momento a 
outro, passando e esgotando as contradições inerentes aos 
movimentos do Espírito. Para Hegel, a espiritualidade do 
Conceito não pode ser dissociada de suas representações 
histórico-culturais --incluindo a teologia e as instituições 
religiosas. Como assinalou Rosenfield, o Estado moderno é, 
para Hegel, “o elemento ‘natural’ no qual se desenvolvem as 
atividades, artísticas, religiosas e filosóficas”. (PL 275) A 
objetividade das instituicões, portanto, não exclui mas 
integra a subjetividade dos membros que as constituem, no 
caso da vida ética, pela disposição ética (sittliche Gesinnung) ou 
pela virtude política, na medida em que esta possibilita “a 
adaptação do indivíduo ao dever”.(RPh § 150; PFE 46) A 
disposição ética enquanto “verdadeira consciência moral” 
opera, no interior da sociedade civil e do Estado, a 
efetividade da vida ética, ao mesmo tempo subjetiva e 
objetiva. A corporação, depois da família a “segunda raiz 
ética do Estado”(RPh § 255), desempenha um papel 
regulador ético ao ligar o querer subjetivo ao universal 
objetivo na organização da moderna sociedade civil 
burguesa.(cf. PL 157-210) A disposição política, por sua vez, 
designa o estado de espírito do cidadão do Estado racional 
(RPh §§ 167-8), o fato de a consciência subjetiva individual 
reconhecer na instituição política do Estado a objetivação da 
sua própria liberdade. Se a sociedade civil já oferecia ao 
indivíduo a possibilidade de superar seu interesse egoísta, é 
somente no Estado que é concretamente realizada a “figura 
da liberdade”(RPh § 266) de tal forma que o indivíduo possa 
aderir às condições éticas de sua existência social. Por estas 
disposições (ética e política), exemplificadas pela honra 
corporativa e pelo patriotismo cotidiano, a individualidade 
moral é assim elevada ao nível de mediação interior ao 
espírito objetivo da eticidade. É precisamente aqui que pode-
se argumentar que a Sittlichkeit hegeliana preserva a 
subjetividade moral kantiana na efetivação racional que 
reconcilia a abstração moral e a abstração política. De resto, 
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esta é a conclusão extraída das análises da autodeterminação 
da vontade subjetiva em Hegel e da categoria hegeliana da 
“ação” (Handlung). 
 Podemos citar o § 107 da RPh para enfatizar a 
continuidade entre a determinação da vontade enquanto 
conceito na sua relação consigo (subjetiva) e o seu direito 
(objetivo) expresso na moralidade, que é objetivada pelo 
princípio da autonomia subjetiva --um direito na acepção 
hegeliana. A moralidade é, afinal, incluída na doutrina do 
Espírito objetivo, onde opera-se dialeticamente, um 
deslocamento da moralidade em direção à legalidade. 
Kervegan observa que a subjetividade moral aparece, no 
texto hegeliano, como um momento mais real e concreto do 
que o direito abstrato, portanto mais próximo da realização 
da liberdade. (RPH § 106 Obs.; PFE 50) Aqui Hegel segue 
Kant, ao subordinar o direito à moral. Visto que a vontade é 
essencialmente substância ética, Hegel logra manter numa 
mesma estrutura lógica a subjetividade moral (partindo do 
princípio da autonomia) e a objetividade ética. Assim, lemos 
no § 147, a respeito da autoridade ética, que as “leis e 
instituições não são estrangeiras [ein Fremdes] ao sujeito, mas 
recebem dele o testemunho de sua espiritualidade na medida 
em que são sua própria essência”. E na Obs. do § 148, que 
“a teoria ética dos deveres [Die ethische Pflichtenlehre], tal como 
ela é objetivamente, não deve ser reduzida ao princípio vazio 
da moralidade subjetiva [der moralischen Subjektivität]” mas é 
“o desenvolvimento sistemático do domínio da necessidade 
moral objetiva”.[der sittlichen Notwendigkeit] A ação é definida 
como sendo “a externação da vontade enquanto subjetiva ou 
moral”[Die Äußerung des Willens als subjektiven oder moralischen 
ist Handlung](RPh § 113), aplicada ao ato normativo do 
sujeito. “A lei não age”, escreve Hegel, “é somente o homem 
real quem age”, de forma que suas ações sejam julgadas pela 
lei.(RPh § 140 Obs.) É o conteúdo objetivo da eticidade que, 
substituindo o bem abstrato, através da subjetividade, 
assegura o direito na manutenção de “leis e instituições 
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existentes em si e para si.”[an und für sich seienden Gesetze und 
Einrichtungen](RPh § 144) A ação moral é a solução prática da 
contradição inerente ao Sollen kantiano, que Hegel julga 
incapacitado, pela consciência moral, de querer o dever-ser. 
Para que a ação do sujeito possa honrar os três direitos (da 
sua vontade subjetiva, do mundo como ele é e da norma 
universal do Bem) intrínsecos à Ideia da vontade livre (RPh 
§ 33), é mister que a ação moral opere a “mediação prática 
da autonomia do sujeito com os dois termos universais com 
os quais ela se confrontou, a norma do Bem e o real”.(PFE 
53)  
 
5.Conclusão 
 
 Parece-me sempre difícil concluir qualquer texto 
sobre a eticidade em Hegel sem recorrer a aporias inerentes 
a uma concepção teleológica da história, seja para enfatizar a 
afinidade entre a filosofia da história em Kant e Hegel, seja 
para minimizar a interpretação política que faz de Hegel um 
teórico da razão de Estado. Gostaríamos de retomar a 
questão da eticidade e do Estado em Hegel, e enfocarmos 
alguns problemas de fundamentação da ética referentes aos 
projetos comunitaristas de inspiração hegeliana. 

Como foi assinalado no início deste ensaio, os 
argumentos comunitaristas contra o liberalismo enfocam a 
questão do sujeito solipsista e formalmente concebido, 
incapaz de efetivar suas pretensões de universalizabilidade. 
Daí a crítica tríplice de Hegel a Kant (formalismo vazio e 
estéril, a não-efetividade e o moralismo subjetivo do 
dualismo kantiano) resultar numa proposta de objetivação 
historicizante da visão moral kantiana, redutível a uma 
momento abstrato do entendimento, sem recurso a 
mediações sociais e lingüísticas da razão. Segundo Hegel, o 
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lógico e o ético se fundamentam mutuamente.11 Com efeito, 
a dialética do Wissen, do Wollen, e do Handeln é a resposta de 
Hegel ao idealismo kantiano, na sua limitação crítica que o 
incapacita de passar do a priori ao a posteriori. Como Kervegan 
o formulou de forma constatativa, “na ação já se operou a 
passagem à ética”.(PFE 53) Trata-se portanto de uma 
semiologia do Aufheben, onde é superada (aufgehoben) a 
oposição entre o sensível e o inteligível pela Representação 
(Vorstellung) que medeia entre ambos. Mais ainda, trata-se de 
um movimento concreto que não poderia dissociar o que é 
racional da sua realidade efetiva: “Was vernünftig ist, das ist 
wirklich; und das wirklich ist, das ist vernünftig”.(Prefácio RPh 24) 
Daí a tarefa da filosofia, para Hegel, consistir em “apreender 
o seu tempo no pensamento” [so ist auch die Philosophie ihre Zeit 
in Gedanken erfaßt].(RPh 26)  Como “filho do seu tempo”, 
herdeiro da Revolução francesa e das reformas 
constitucionais européias, Hegel não está interessado em 
“construir um ideal do Estado como ele deve ser”[sein soll], 
mas em “conceber o que é” [das was ist zu begreifen]. Por isso 
mesmo, uma representação inadequada do sujeito moral, tal 
como Kant a pressupõe no formalismo do imperativo 
categórico, deve ser substituída por uma filosofia que, 
enquanto pensamento do mundo, se reconhece em atraso 
com relação ao que já foi mostrado, “com a mesma 
necessidade” conceitual, pela história concreta dos 
homens.(RPh 28) É assim que Hegel visa combater o 
moralismo abstrato do Iluminismo alemão, a fim de 
reconciliar a subjetividade do querer (moralidade) com a 
objetividade do mundo sociopolítico (eticidade), de modo 
que a liberdade venha ser concretizada na história dos 
homens. Hegel exalta, deste modo, a virtude política com o 
intuito de evitar toda subordinação da política à moral: “A 

                                                 

11 Cf. WEBER, Thadeu. Ética e Filosofia Política: Hegel e o Formalismo 
Kantiano. 2ª Ed. Porto Alegre: Edipucrs, 2009. 
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moralidade supõe desde sempre [toujours déjà, immer schon], a 
ética, a política, figuras objetivadas do agir indefinido dos 
homens”.(PFE 55) Tudo isso, como o próprio Hegel já o 
antecipara no Prefácio da sua Filosofia do Direito, converge 
para uma reformulação do que seja o Estado, enquanto 
realidade política resultante das figurações históricas da 
liberdade. Tanto o Estado quanto a História Mundial (Die 
Weltgeschichte) figuram como pontos culminantes da Terceira 
Parte da PhR, dedicada à Sittlichkeit:    

 
“O Estado é a efetividade da Ideia ética[die 
Wirklichkeit der sittliche Idee] --o Espírito ético como 
vontade substancial-mente revelada [offenbare], clara a 
si mesma, que se conhece e se pensa e realiza o que 
ela sabe e porque o sabe”.(§ 257) 
“O Estado, como efetividade da vontade 
substancial, que ela recebe na consciência particular 
de si universalizada, é o racional em si e para si: esta 
unidade substancial é um fim próprio absoluto, 
imóvel [absoluter unbewegter Selbstzweck], no qual a 
liberdade obtém seu valor supremo, e assim este fim 
terminal [Endzweck] tem um direito soberano em 
relação aos indivíduos [Einzelnen], cujo dever mais 
elevado é o de ser membros do Estado [Mitglieder des 
Staats zu sein]”.(§ 258) 
“A história mundial [Die Weltgeschichte] (...) é, segundo 
o conceito da liberdade que lhe é peculiar, o 
desenvolvimento necessário dos momentos da 
Razão [Momente der Vernunft], da autoconsciência e da 
liberdade do Espírito, a interpretação e a realização 
do Espírito Universal.[die Auslegung und 
Verwirklichung des allgemeinen Geistes]” (§ 342)  

 
 O que há de mais notável nestas citações é que elas 
revelam a formidável coesão lógico-estrutural que 
caracteriza o Sistema de Hegel. Se compararmos, por 
exemplo, RPh § 342 com o último parágrafo da PhG (§ 808 
da versão brasileira), onde a história é descrita como 
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“Espírito exteriorizado no tempo” [an die Zeit entäußerte Geist] 
e o devir histórico como “uma galeria de imagens”, parece-
nos clara a unidade de síntese da subjetividade e da 
objetividade visadas por Hegel em todos os seus escritos 
sobre a história mundial. Na Introdução a suas Vorlesungen 
sobre a Filosofia da História de 1822, Hegel afirma que a 
“História [Geschichte] une o lado objetivo [objektive] com o 
subjetivo [subjektive], denotando tanto a historia rerum gestarum, 
quanto a própria res gestæ”. Hegel une, assim, as narrativas 
históricas ao acontecer [das Geschehen] dos feitos e eventos 
históricos. (VPG trad. 60) Hegel mostra que é no próprio 
devir automediante do Espírito absoluto que devemos 
descobrir o que é, afinal, a história enquanto horizonte do 
devir da existência humana na polis: a “revelação”, hic et nunc, 
da profundeza do Espírito [die Offenbarung der Tiefe], do 
Conceito absoluto.(PhG § 808) Cremos que, mutatis mutandis, 
o mesmo pode-se dizer do Estado, em sua conceitualização 
ético-lógica, com a ressalva de que a sua abertura para o 
futuro é precisamente o que define a problemática hegeliana 
como problemática aberta, nas suas abordagens das relações 
entre o indivíduo e a comunidade. 
 Assim como em Hegel, os argumentos 
comunitaristas oferecem uma concepção muito restrita (para 
não dizer caricata) do liberalismo e da moral kantiana, como 
se não houvesse uma concepção correlata de 
intersubjetividade, sociabilidade e comunidade, tanto em 
termos constitutivos quanto em termos empíricos, nas 
diversas tentativas de reformulação do contratualismo e do 
procedimentalismo. Além de Rawls e Habermas (na medida 
em que Habermas não é comunitarista e ainda mantém uma 
argumentação universalista de inspiração kantiana), autores 
como Will Kymlicka e Amy Gutmann contribuíram para 
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uma melhor e mais rica compreensão da visão liberal de 
comunidade e cultura.12   
 Vários autores que defendem o ideal de comunidade 
nos colocam novamente a questão de saber qual é, afinal, o 
escopo da comunidade se queremos evitar, por um lado, o 
totalitarismo (o poder centralizador do estado) e a 
pulverização de incontáveis micro-comunidades, por outro 
lado, que parecem incapazes de se mobilizar para a efetiva 
transformação da sociedade, resultando muitas vezes na 
apatia ou total indiferença quanto à cidadania e participação 
política. Por isso mesmo creio que o debate entre liberais e 
comunitaristas só poderá nos trazer benefícios se avaliarmos 
criticamente ambos os lados da discussão. Seguindo a feliz 
conclusão de Rosenfield, 

 
“Pensar o indivíduo como membro de uma 
comunidade livre, eis uma das questões com as quais 
nos debatemos ainda hoje. Neste sentido, a Filosofia 
do Direito é uma obra cuja importância aumenta se 
enfocada a partir de um movimento de figuração 
através do qual a Ideia chegou a se pensar como 
produto de um processo histórico. Ela apresenta o 
pensar de uma ‘lógica do político’ que é, como toda 
reflexão de Hegel, prospectiva e voltada para o 
futuro graças ao movimento lógico por ela 
produzido”.13  

 

                                                 

12 Cf. W. KYMLICKA, Liberalism, Community and Culture (Oxford: 
Clarendon, 1989); A. GUTMANN, Liberal Equality (Cambridge 
University Press, 1980).  

13 ROSENFIELD, D. Política e Liberdade, op. cit., p. 277. 



 

Paulo César Nodari 
  
 Kant afirma que o ser humano é um ser determinado 
pela razão a viver em uma sociedade com outros seres 
humanos e através da arte e da ciência levar adiante a tarefa 
de cultivar-se, civilizar-se e moralizar-se (Antr., p. 219). 
Trata-se, nesta reflexão, de aprofundar como tais momentos 
acontecem e estão concatenados na articulação sistemática 
do pensamento kantiano acerca do processo de moralização. 
No que se refere ao primeiro aspecto, ou seja, à condição 
física do gênero humano, enquanto busca pela sua 
sobrevivência, vê-se a saída da condição natural e a 
progressiva entrada na condição cultural. Isso se dá, 
sobremaneira, por um lado, porque as disposições naturais 
do ser humano devem desenvolver-se, paulatina e 
progressivamente, no gênero humano (Ideia, p. 5). Sublinha 
Kant na segunda proposição: “Numa criatura, a razão é a 
faculdade de ampliar as regras e propósitos do uso de todas 
as suas forças muito além do instinto natural, e não conhece 
nenhum limite para seus projetos.” (Ideia, p. 5). Porém, 
também, porque há, por outro lado, o perigo do crescente 
enfraquecimento da força e da opressão recíproca, faz-se 
necessária a proteção da espécie, sendo a mesma possível 
apenas na vida em sociedade (Antr., p. 221). 
 É valiosa e muito elucidativa a afirmação da primeira 
proposição do texto kantiano de 1784. Kant acentua a 
concepção de que a natureza do ser humano o impulsiona 
para o melhor, ou seja, para o aperfeiçoamento contínuo 
enquanto participante do gênero humano, uma vez que as 
disposições naturais de uma criatura estão destinadas a 
desenvolver-se naquilo que lhe é condizente como tal. A 
primeira proposição da filosofia da história demostra com 
clareza o acento kantiano no que diz respeito ao 
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desenvolvimento de suas disposições originárias. Afirma 
Kant na primeira proposição: 

 

Todas as disposições naturais de uma criatura estão 
destinadas a um dia se desenvolver completamente e conforme 
um fim. Em todos os animais isto é confirmado tanto 
pela observação externa quanto pela interna ou 
anatômica. Um órgão que não deva ser usado, uma 
ordenação que não atinja o seu fim são contradições 
à doutrina teleológica da natureza. Pois, se 
prescindirmos desse princípio, não teremos uma 
natureza regulada por leis, e sim um jogo sem 
finalidade da natureza e uma indeterminação 
desconsoladora toma o lugar do fio condutor da 
razão. (Ideia, p. 5: grifos do autor). 

 
 Diferentemente dos animais que procedem 
instintivamente, como, por exemplo, os castores, as abelhas 
ou as formigas (Ideia, p. 4; Antr., p. 223), o ser humano, não 
obstante caracterizado como um animal racional (Antr., p. 
218), em analogia com a organização e com a teleologia 
natural, segue um propósito da natureza, porque esta não faz 
nada de supérfluo e perdulário, mas como que direciona para 
um fim, isto é, para a realização de sua natureza racional 
(Ideia, p. 6). Afirma Kant na terceira proposição:  

 

A natureza não faz verdadeiramente nada de 
supérfluo e não é perdulária no uso dos meios para 
atingir seus fins. Tendo dado ao homem a razão e a 
liberdade da vontade que nela se funda, a natureza 
forneceu um claro indício de seu propósito quanto à 
maneira de dotá-lo. Ele não deveria ser guiado pelo 
instinto, ou ser provido e ensinado pelo 
conhecimento inato; ele deveria, antes, tirar tudo de 
si mesmo. (Ideia, p. 6).  

  
 Em conformidade a essa linha de pensamento, na 
segunda parte da Metafísica dos costumes, na Doutrina da virtude, 
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Kant declara que o cultivo das capacidades diz respeito ao 
um dever do ser humano, sobremaneira no que diz respeito 
a um dever para consigo mesmo. Eis como se posiciona 
Kant:  

 

O cultivo (cultura) de suas capacidades naturais 
(capacidades do espírito, da alma e do corpo) como 
meio para quaisquer fins possíveis, é um dever do 
homem para consigo mesmo. O homem deve a si 
mesmo (enquanto ser racional) não deixar sem uso 
e, por assim dizer, enferrujar a disposição natural e 
as faculdades, das quais sua razão pode algum dia 
fazer uso; contudo, admitindo que ele também possa 
estar satisfeito com a extensão inata de suas 
faculdades para as necessidades naturais, então sua 
razão tem primeiramente de lhe instruir, mediante 
princípios, sobre esta satisfação com a mínima 
extensão de suas faculdades, porque ele, enquanto 
um ser capaz de fins (de propor objetos como fins), 
tem de agradecer o uso de suas forças não 
meramente ao instinto da natureza, mas à liberdade, 
com a qual ele determina essa extensão. Não se trata, 
portanto, de considerar a vantagem que o cultivo de 
suas faculdades (para quaisquer fins) possa alcançar; 
pois isso seria talvez (segundo princípios 
rousseauístas) vantajoso à rudeza da necessidade 
natural; mas trata-se, antes, de um comando da razão 
prático-moral e de um dever do homem consigo 
mesmo, cultivar suas faculdades (dentre as quais, 
algumas mais do que outras segundo a diversidade 
de seus fins) e, do ponto de vista pragmático, ser um 
homem adequado ao fim de sua existência. (DV, 
§19, p. 258). 

 
 A natureza providenciou a organização do gênero 
humano sobre a Terra. Providência da natureza não significa 
para Kant a preocupação com a descrição exata e detalhada 
de fatos empíricos para o processo civilizatório da 
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humanidade. A natureza, ainda que de maneira provisória, 
providenciou a organização do gênero humano sobre a 
Terra. Afirma, então, Kant, no texto de À Paz perpétua:  

 
A organização provisória da natureza consiste em 
que ela: 1) providenciou que os homens em todas as 
partes do mundo possam aí mesmo viver; 2) através 
da guerra, levou-os mesmo às regiões mais inóspitas, 
para as povoar; 3) também por meio da guerra, 
obrigou-os a entrar em relações mais ou menos 
legais. (Paz, 143).  

 
 Vê-se, pois, a disposição natural do gênero humano 
em buscar sua sobrevivência, adaptação e expansão sobre a 
Terra. Caracteriza-se tal fase pela busca da sobrevivência e, 
também, expansibilidade. Nessa perspectiva, com Kant, 
pode-se dizer que o ser humano, como ser natural, precisa 
dar um passo adiante, tornando-se, assim, cultural. Em 
outras palavras, o ser humano toma consciência que a Terra 
é esférica e, por conseguinte, tem limites e se dá por conta 
de que precisa organizar-se para viver em sociedade e 
desenvolver-se ainda mais e melhor, enquanto ser humano 
dotado de razão. É muito significativa a colocação de Kant 
na Doutrina da virtude. Eis a expressiva afirmação: 
 

É um dever, tanto consigo mesmo quanto para com 
os outros, ensejar o intercurso dos homens entre si 
com as suas perfeições morais (officium commercii, 
sociabilitas), não isolar-se (separatistam agere); com efeito, 
fazer de seus princípios um centro fixo, mas 
considerar este círculo traçado à sua volta como um 
círculo tal que faz parte de um outro que, 
abrangendo tudo, constitui a intenção (Gesinnung) 
cosmopolita; não para promover como fim o melhor 
do mundo, mas apenas para cultivar o encontro 
recíproco, que a isso conduz indiretamente, a 
amenidade na mesma, a concórdia, o amor e respeito 
recíprocos (a afabilidade e o decoro, humanitas 
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aesthetica et decorum), associando, assim, a gentileza à 
virtude; o que é mesmo um dever de virtude. (DV, 
§48, p. 288: grifos do autor). 

 
 Na Crítica do juízo Kant é muito arguto ao afirmar que 
o ser humano precisa ser visto não apenas com um fim da 
natureza, como todos os outros seres organizados, senão, 
também como o seu fim último. Deve-se, segundo Kant, 
buscar no ser humano mesmo o fim que supõe sua relação 
com a natureza, não podendo estar, por isso, na natureza 
como tal, ou seja, como estão os outros seres vivos (CJ, §82). 
Torna-se, por isso, muito oportuno lembrar as três 
características ou funções da capacidade racional do ser 
humano, que o fazem ser o que ele é e vem a ser. Trata-se da 
preservação dos indivíduos e da espécie que se dá, 
sobretudo, pela educação no sentido de passar os 
conhecimentos adquiridos de espécie a espécie, o que 
significa que o gênero humano é capaz de autodeterminação. 
Disso tem-se, então, a disposição técnica, a disposição 
pragmática e a disposição moral. A esse respeito sublinha 
magistralmente Kant: 
  

Entre os habitantes vivos da terra, o ser humano é 
notoriamente diferente de todos os demais seres 
naturais por sua disposição técnica (mecânica, 
vinculada à consciência) para o manejo das coisas, 
por sua disposição pragmática (de utilizar habilmente 
outros homens em prol de suas intenções) e pela 
disposição moral em seu ser (de agir consigo mesmo 
e com os demais segundo princípio da liberdade sob 
leis), e por si só cada um desses três níveis já pode 
diferenciar caracteristicamente o ser humano dos 
demais habitantes da terra. (Antr, p. 216: grifos do 
autor). 

 
 A disposição técnica corresponde à função de 
preservação de si e da espécie e corresponderia à 
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animalidade. Afirma Kant: “Ainda que não seja o mais 
importante, o primeiro dever do homem para consigo mesmo 
na qualidade de animal é a autoconservação em sua natureza 
animal.” (DV, §5, p. 233: grifos do autor). Por sua vez, a 
disposição em seu segundo nível é a pragmática e 
corresponderia à cultura, ou seja, seria a humanidade 
enquanto tal, entendida nesse contexto como a capacidade 
humana de cultura em direção à perfectibilidade. Afirma 
Kant: “O primeiro princípio do dever para consigo mesmo 
encontra-se na sentença: 'viva conforme a natureza' (naturae 
convenienter vive), isto é, 'conserve-se na perfeição de sua 
natureza'; o segundo princípio encontra-se na proposição: 
'torne-se mais perfeito do que a natureza o fez' (perfice te ut finem; 
perfice te ut medium).” (DV, §4, p. 231: grifos do autor). Nesse 
segundo nível, a saber, no nível da cultura, de acordo com 
Kant, em comparação aos outros animais, o ser humano tem 
algo de especial e próprio, que o distingue enquanto tal. Ele 
tem uma história coletiva, a qual é por ele construída, por 
conta da predisposição para cultivar, civilizar e moralizar a si 
mesmo. A ideia da humanidade como fim em si mesma, isto 
é, como natureza racional, está no coração do pensamento 
kantiano. O próprio Kant afirma: “Ora, há no homem 
predisposições naturais a uma maior perfeição, que 
pertencem ao fim da natureza com respeito à humanidade 
em nosso sujeito; negligenciá-las poderia, em todo caso, 
muito bem subsistir com a conservação da humanidade 
enquanto fim em si mesmo, mas não com a promoção desse 
fim.” (FMC, p. 249: grifos do autor). Percebe-se, pois, que a 
natureza racional separa o ser humano de sua própria 
animalidade e o predispõe a buscar a realização de sua 
natureza enquanto tal. “Ela indica o que separa o homem da 
sua própria animalidade e o separa de si mesmo, levando-o 
a superar-se a si mesmo. É por ela que ele é digno de 
respeito, tem dignidade e sublimidade.” (SANTOS, 2012, p. 
147).  
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A razão faz progredir continuamente e desenvolver 
continuamente o ser humano, inclusive, com a possibilidade 
de discordar, ao que Kant chama de antagonismo. Em Kant 
a concepção da natureza humana é a concepção de uma 
história coletiva. Na quarta proposição, o opúsculo kantiano 
desenvolve a ideia de que o ser humano, por um lado, busca 
associar-se, mas, por outro, tende a isolar-se. “Eu entendo 
aqui por antagonismo a insociável sociabilidade dos homens, ou 
seja, sua tendência a entrar em sociedade que está ligada a 
uma oposição geral que ameaça constantemente dissolver 
essa sociedade. Esta disposição é evidente na natureza 
humana.” (Ideia, p. 8). O ser humano sente-se mais como tal 
associando-se, não obstante encontre-se nele, também, a 
acentuada tendência para isolar-se. Sublinha Kant. “O 
homem tem uma inclinação para associar-se porque se sente 
mais como homem num tal estado, pelo desenvolvimento de 
suas disposições. Mas ele também tem uma forte tendência 
a separar-se (isolar-se), porque encontra em si ao mesmo 
tempo uma qualidade insociável que o leva a conduzir tudo 
simplesmente em seu proveito (…).” (Ideia, p. 8: grifos do 
autor). A associação, por conseguinte, é construída 
livremente pelo ser humano enquanto inclinado a associar-
se, sendo fruto, porém, também, de certa força contra sua 
própria propensão à insociabilidade em direção a uma 
comunidade livre e universal. Afirma-se: 
 

A Humanidade é algo que, sendo uma mera ideia, 
constitui o que também se deve realizar como tarefa 
na história. É algo simultaneamente indeterminado e 
finalizado: indeterminado, porque não se liga a 
nenhuma essência a priori, a nenhum modelo que se 
trate de aplicar. Pelo contrário, a Humanidade supõe 
no homem uma indeterminação original, uma 
faculdade de auto-superação que nada a priori pode 
limitar. Mas, por outro lado, essa “mera ideia” não é 
absolutamente indeterminada. Kant desenha o 
percurso e aponta as etapas ou tarefas que a espécie 
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humana deve percorrer no plano histórico e 
institucional para realizar todas as disposições 
originárias que a sábia natureza nela terá colocado 
até ser a plena Humanidade: saindo do estado de 
natureza para o estado civil, realizando na cultura a 
verdadeira natureza do homem, a qual se consuma 
no estado cosmopolita e no estado ético. É na ideia 
de Humanidade que porventura melhor se capta o 
íntimo compromisso da filosofia kantiana com a 
história, e não apenas com a presente, mas também 
com a das gerações futuras. (SANTOS, 2012, p. 148: 
grifos do autor). 

 
 Do impulso à habitação de toda a terra, a natureza 
impulsionou a passagem à condição política, pois, com o 
cultivo da terra em todas as suas partes, foi preciso 
regularizar a situação dos homens, para que eles pudessem 
viver juntos. Sendo assim, não existe desenvolvimento 
humano cultural automático, ou seja, simplesmente natural e 
espontâneo. Trata-se de trazer à tona a tese de que das 
disposições naturais passa-se ao árduo e imprescindível 
trabalho da razão de considerar a humanidade como fim em 
si mesma, tem como exigência conduzir ao denominado 
reino dos fins. Kant entende “(...) por reino a ligação 
sistemática de diferentes seres racionais mediante leis 
comuns.” (FMC, p. 259: grifos do autor). Passa-se da 
finalidade da natureza à finalidade do ser humano, ou seja, à 
condição cultural. Logo, o desenvolvimento cultural, ou seja, 
o crescimento cultural é fruto do ser racional e não da força 
natural. Embora, a guerra tenha impulsionado a expansão e 
habitação de toda a terra, a guerra está ligada ao impulso da 
honra, do egoísmo e do poder. A guerra é má, porque maus 
são seus princípios e, também, maus são seus efeitos. Logo, 
se, num primeiro momento, Kant vê que a guerra força os 
homens a se dispersarem pela terra, ocupando-a, num 
segundo momento, a guerra é um momento para forçar os 
povos a se juntarem e a se unirem em leis civis. Se as 
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tendências não conseguiram unir os homens, agora, o perigo 
da guerra o força à união. Nesse sentido, a disciplina vai 
fazendo com que o homem se liberte do despotismo dos 
apetites que o forçam e o aprisionam a determinados desejos 
e objetos, fazendo-o incapaz de eleger por si mesmo. Assim, 
a insociável sociabilidade é fundamental para o espírito de 
progresso em Kant. A oposição de forças entre a ambição, a 
ânsia de dominação e a ganância impulsionam o homem para 
a cultura em seu segundo passo. Sublinha Kant na sétima 
proposição: “Mediante a arte e a ciência somos cultivados em 
alto grau. Somos civilizados até a saturação por toda espécie 
de boas maneiras e decoro sociais. Mas ainda falta muito para 
nos considerarmos moralizados.” (Ideia, p. 16: grifos do autor). 
 O segundo passo pode ser penando por pensar num 
modo de transformar as disposições ao comportamento 
ético, constituindo-se como um passo, mas não ainda a 
moralidade mesma. Nesse sentido, a guerra pode ser 
considerada, inclusive, o impulso que conduz ao estado civil. 
É a astúcia da natureza que impulsiona ao progresso. Num 
primeiro momento, para Kant, a guerra força os homens a 
se dispersarem pela terra, ocupando-a. Num segundo, 
porém, a guerra é um momento novo, é um momento para 
forçar os povos se juntarem e se unirem em leis civis. Se a 
tendências não conseguiram unir os homens, agora, o perigo 
da guerra o força à união. E a terceira força é a da união entre 
os estados numa sociedade cosmopolita, numa aliança de 
povos. Acentua Kant na quinta proposição: “Toda cultura e 
toda arte que ornamentam a humanidade, a mais bela ordem 
social são frutos da insociabilidade, que por si mesma é 
obrigada a se disciplinar e, assim, por meio de um artifício 
imposto, a desenvolver completamente os germes da 
natureza.” (Ideia, p. 11). 
 À luz da declaração kantiana da insociável 
sociabilidade, isto é, das disposições e inclinações para o 
bem, como também, a propensão para o afastamento, ao 
isolamento, revela-se o plano oculto da natureza, a saber, 
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fazer com que o homem desenvolva suas predisposições à 
sociabilidade. Mas para que tais ideias sejam postas em 
prática faz-se necessário, noutras palavras, introduzir a 
ordem de direito na sociedade. Deve haver uma ordem civil 
universal capaz de administrar os direitos dos cidadãos 
(WOOD, 2005, p. 118). Isso significa dizer que o progresso 
humano ruma em direção ao de uma constituição perfeita e 
plena de paz está presente nos fins da natureza na história 
(WOOD, 2005, p. 119). Na proposição oitava do texto de 
1784, Kant afirma a urgência e a necessidade de se trabalhar 
juntos em direção a realizar o fim de uma constituição civil 
perfeita com justiça entre os seres humanos e para este fim 
todos são convidados a buscar uma ordem que garanta a paz 
entre os indivíduos e entre os Estados (Ideia, pp. 12-16). 
Segundo a oitava proposição do texto de 1784, trata-se do 
chiliasmo filosófico (Ideia, p. 17), ou seja, é a meta do 
progresso sob o olhar prospectivo na espera, assim, da 
condição de paz perpétua, fundada numa aliança de Estados. 
Insiste Kant:  
 

Pode-se considerar a história da espécie humana, em seu 
conjunto, como a realização de um plano oculto da natureza 
(Staatsverfassung) perfeita interiormente e, quanto a este 
fim, também exteriormente perfeita, como o único estado no 
qual a natureza pode desenvolver plenamente, na humanidade, 
todas as suas disposições. Esta proposição é uma 
conseqüência da anterior. Vê-se que a filosofia 
também pode ter seu quiliasmo, mas para o advento 
deste a sua idéia, ainda que somente de muito longe, 
pode tornar-se mesmo favorável. (Ideia, p. 17: grifos 
do autor). 
  

 Acerca do chiliasmo filosófico, Weyand afirma que a 
oitava proposição do texto de 1784 reúne os resultados até 
esta proposição encontrados. Trata-se da condição de 
possibilidade para o desenvolvimento da situação humana. 
Na experiência é quase impossível perceber e ver todas as 
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condições possíveis de tal desenvolvimento. Ele procura 
desenvolver uma espécie de chiliasmo filosófico, ou seja, 
mostrar o contínuo desenvolvimento e progresso para o 
melhor. Seis aspectos são importantes de recordação. O 
primeiro é o aspecto do poder, sobretudo, econômico, ou seja, 
a filosofia da história vista sob o aspecto econômico e sua 
influência. O segundo é o desenvolvimento da liberdade civil 
com o processo do esclarecimento, ou seja, da saída de 
menoridade à maioridade. O terceiro é a liberdade religiosa 
que se buscou ter no Século XVIII na Europa. O quarto 
seria a política do governo no sentido de princípios de 
respeito diante da liberdade religiosa e liberdade civil 
esclarecida. O quinto seria a educação das crianças contando 
com o dinheiro que iria para as guerras, uma vez que, 
segundo Kant, o dinheiro mais mal investido seria nas 
guerras e, por sua vez, a educação é o único meio de fazer 
com que o homem saía de sua animalidade e se torne um 
homem. O sexto seria a aliança ou a liga dos povos 
(WEYAND, 1960, p. 101). No entanto, para que isso seja 
possível fundar a paz para sempre, é imprescindível estar sob 
a fundação do direito (Paz, p. 163). Nessa perspectiva, 
declara Kant:  
 

Agora, surge a questão que concerne ao essencial do 
propósito da paz perpétua: ‘O que a natureza neste 
desígnio faz em relação ao fim, que a razão impõe ao 
homem como dever, por conseguinte, para a 
promoção da sua intenção moral, e como a natureza 
subministra a garantia de que aquilo que o homem 
devia fazer segundo as leis da liberdade, mas que não 
faz, fica assegurado de que o fará, sem que a coação 
da natureza cause dano a esta liberdade; e isto fica 
assegurado precisamente segundo as três relações do 
direito público, o direito político, o direito das gentes, e o 
direito cosmopolita.’ Quando digo que a natureza quer 
que isto ou aquilo ocorra não significa que ela nos 
imponha um dever de o fazer (pois isso só o pode 
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fazer a razão prática isenta de coação), mas que ela 
própria o faz quer queiramos quer não (fata volenteum 
ducunt, nolentem trahunt). (Paz, pp. 145-146: grifos do 
autor). 

 
 Esse segundo passo, a saber, o da civilização está 
ligado ao processo de passagem à moralização. Nesse 
sentido, para Kant, política e moral estão vinculados e não 
separados, ou seja, não se contrapõem, antes, pelo contrário, 
complementam-se (CASTILLO, 1990, p. 132). A civilização 
é pensada delimitada ao domínio da legalidade, 
caracterizando-se como uma espécie de instrumento de uma 
autêntica reforma dos costumes, tornando-se, de certa 
forma, propedêutica da moralidade, uma vez que o 
progresso, nesse sentido, é pensando em conformidade à 
disposição moral. Kant tem convicção de que o gênero 
humano caminha rumo à perfeição (CASTILLO, 1990, p. 
133), sendo a mesma não determinada pela natureza, mas 
pela liberdade, lembrando, contudo, que a moralização não 
prescinde da natureza, mas não se determina pela e da 
natureza. A natureza pode apenas preparar o caminho para 
o desenvolvimento da moralidade (STOLZ, 2010. 101). Nos 
âmbitos, tanto da cultura, como da natureza, ou também, 
dos egoísmos próprios de cada homem tem-se a 
contraposição da submissão aos contratos e às leis 
(CASTILLO, 1990, p. 137). O antagonismo dos egoísmos se 
encontra frente a frente com o contrato comum da 
civilização. Assim, a sociedade constitui-se no órgão da 
cultura humana que tem exatamente por fonte a 
transformação das tendências egoístas em talento, em 
direção ao progresso. Nesse segundo passo pensa-se num 
modo de transformar as disposições naturais num 
comportamento ético, constituindo-se como um momento, 
mas não ainda a moralidade mesma. Acentua Kant em seu 
escrito sobre a antropologia: 
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Portanto, para indicar a classe do ser humano no 
sistema da natureza viva e assim o caracterizar, nada 
mais nos resta a não ser afirmar que ele tem um 
caráter que ele mesmo cria para si enquanto é capaz 
de se aperfeiçoar segundo os fins que ele mesmo 
assume; por meio disso, ele, como animal dotado da 
faculdade da razão (animal rationabile), pode fazer de si 
um animal racional (animal rationale); – nisso ele, 
primeiro, conserva  a si mesmo e a sua espécie; 
segundo, a exercita, instrui educa para a sociedade 
doméstica; terceiro, a governa como um todo 
sistemático (ordenado segundo princípios da razão) 
próprio para a sociedade; o característico, porém, da 
espécie humana, em comparação com a idéia de 
possíveis seres racionais sobre a terra em geral, é que 
a natureza pôs nela o germe da discórdia e quis que 
sua própria razão tirasse dessa discórdia a concórdia, 
ou ao menos a constante aproximação dela, esta 
última sendo, com efeito, na idéia o fim, embora de 
fato aquela primeira (a discórdia) seja, no plano da 
natureza, o meio de uma sabedoria suprema, 
imperscrutável para nós: realizar o aperfeiçoamento 
do ser humano mediante cultura progressiva, ainda 
que com muito sacrifício da alegria de viver. (Antr., 
p. 216: grifos do autor). 
 

 Neste segundo momento deu-se a passagem da 
animalidade à humanidade. Trata-se do momento da 
contrição pela lei. Esse momento é de importância 
fundamental para que se possa compreender a passagem 
para o terceiro momento, a saber, o da moralização. Nesse 
sentido, urge compreender o sentido dado por Kant à 
cultura no texto que trata da educação das crianças. Os pais 
precisam tomar cuidado na educação dos filhos, para evitar 
que as crianças façam uso nocivo de suas forças e inclinações 
animais, e acabem caindo na selvageria, isto é, na 
independência de qualquer lei e ausência de disciplina, 
acarretando, consequentemente, a possibilidade do homem 
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desviar-se do seu destino, a humanidade (Ped., p. 12). 
Segundo Kant: “Quem não tem cultura de nenhuma espécie 
é um bruto; quem não tem disciplina ou educação é um 
selvagem.” (Ped., p. 16). A selvageria consistiria, nesse 
sentido, na independência de qualquer lei, sendo a disciplina 
a responsável por transformar a animalidade em 
humanidade. “A disciplina submete o homem às leis da 
humanidade e começa a fazê-lo sentir a força das próprias 
leis.” (Ped., p. 13).  
 O ser humano, nesse sentido, é um ser que necessita 
disciplinar-se (VANDEWALLE, 2004, p. 19), considerando 
ser, em última análise, “(...) a disciplina que transforma a 
animalidade em humanidade.” (Ped., p. 12), isto é, procura 
“impedir que a animalidade prejudique o caráter humano, 
tanto no indivíduo como na sociedade. Portanto, a disciplina 
consiste em domar a selvageria.” (Ped., p. 25). A disciplina, 
ainda que somente negativa, produz o efeito positivo de 
acostumar o ser humano, desde cedo, à contrição das leis. 
Ela auxilia a formar nele o hábito de submeter-se às 
prescrições da razão. E isso é de fundamental importância, 
uma vez que no ser humano, diferentemente do animal 
bruto, que age instintivamente, requer polimento devido à 
sua inclinação à liberdade (Ped., p. 14). “Mas o homem é tão 
naturalmente inclinado à liberdade que, depois que se 
acostuma a ela por longo tempo, a ela tudo sacrifica. Ora, 
esse é o motivo preciso, pelo qual é conveniente recorrer 
cedo à disciplina; pois, de outro modo, seria muito difícil 
mudar depois o homem. Ele seguiria, então, todos os seus 
caprichos” (Ped., p. 13). A natureza dotou o homem de razão 
e de liberdade. Porém, porque ele tem uma inclinação natural 
à liberdade, é necessário submeter o homem à contrição das 
leis e às prescrições da razão (PERINE, 1987, p. 15). Para 
tanto, é imprescindível que o ser humano assuma uma 
atitude de contínuo esclarecimento a ponto de vir a tornar-
se autônomo e autárquico. Sublinha Kant no famoso 
opúsculo, intitulado, Resposta à pergunta: que é o Iluminismo, 
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sobretudo, compreendido na perspectiva do processo crítico 
e permanente da razão na busca do esclarecimento 
autônomo.  
 

O Iluminismo é a saída do homem de sua menoridade, de que 
ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de 
se servir do entendimento sem a orientação de 
outrem. Tal menoria é por culpa própria se a causa não 
reside na falta de entendimento, mas na falta de 
decisão e de coragem em se servir de si mesmo sem 
a oreintação de outrem. Sapere aude! Tem a coragem 
de te servires do teu próprio entendimento! Eis a 
palavra de ordem do Iluminismo. (Resp., p. 11: grifos 
do autor). 

 
O esclarecimento, grosso modo, não é um processo 

que acontece de modo natural e espontâneo. Alcançar a 
maioridade exige uma atitude de coragem persistente e 
perseverante, em virtude das exigências e consequências de 
um pensar livre, autônomo e responsável. Não se trata de 
uma ação isolada e extemporânea. Trata-se de uma atitude 
contínua, habitual e sem crítica de si mesma. Na Crítica do 
juízo Kant apresenta os critérios fundamentais da atitude 
crítica do pensamento. Ele afirma ser importante que cada 
um pense por si mesmo, seja capaz de pensar, colocando-se 
no lugar do outro, e seja capaz de pensar de acordo consigo 
mesmo. É pensar livre do preconceito, pensar de maneira 
abrangente e pensar de modo consequente.  
 

As seguintes máximas do entendimento humano 
comum na verdade não contam aqui como partes da 
crítica do gosto, e contudo podem servir para a 
elucidação de seus princípios: 1. pensar por si; 2. 
pensar no lugar de qualquer outro; 3. pensar sempre 
em acordo consigo próprio. A primeira é a máxima 
da maneira de pensar livre de preconceito <Vorurteil>; a 
segunda, a maneira de pensar alargada; a terceira, a da 
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maneira de pensar conseqüente.  A primeira é a 
máxima de uma razão jamais passiva. A propensão a 
esta, por conseguinte a heteronomia, chama-se 
preconceito; e o maior de todos eles é o de representar-
se a natureza como não submetida a regras que o 
entendimento por sua própria lei essencial põe-lhe 
como fundamento, isto é, superstição. Libertação da 
superstição chama-se Esclarecimento, porque embora 
esta denominação também convenha à libertação de 
preconceitos em geral, aquela contudo merece 
preferentemente (in sensu eminenti) ser denominada 
um preconceito, na medida em que a cegueira, na 
qual a superstição lança alguém e que até impõe 
como obrigação, dá a conhecer principalmente a 
necessidade de ser guiado por outros, por 
conseguinte o estado de uma razão passiva. No que 
concerne à segunda máxima da maneira de pensar, 
estamos afora isso bem acostumados a chamar de 
limitado (estreito, o contrário de alargado) aquele 
cujos talentos não bastam para nenhum grande uso 
(principalmente intensivo). Todavia, aqui não se 
trata da faculdade de conhecimento, mas da maneira 
de pensar, de fazer dela um uso conveniente 
<zweckmässig>; a qual, por menor que também seja o 
âmbito e o grau que o dom natural do homem atinja, 
mesmo assim denota uma pessoa com maneira de 
pensar alargada, quando ela não se importa com as 
condições privadas subjetivas do juízo, dentro das 
quais tantos outros estão como que postos entre 
parênteses, e reflete sobre o seu juízo desse um ponto 
de vista universal (que ele somente pode determinar 
enquanto se imagina no ponto de vista dos outros). 
A terceira máxima, ou seja, a da maneira de pensar 
conseqüente, é a mais difícil de alcançar-se e também 
só pode ser alcançada pela ligação das duas primeiras 
e segundo uma observância reiterada da mesma, 
convertida em perfeição. Pode-se dizer: a primeira 
dessas máximas é a máxima do entendimento; a 
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segunda, a da faculdade do juízo; a terceira, a da 
razão. (CJ, §40, pp. 140-142). 

 
É, portanto, característica do ser humano 

desenvolver as disposições que lhe são inerentes. Dentre 
suas características está a da perfeição, ou seja, a disposição 
para o bem, mesmo que, na experiência, ainda não se a 
encontre em seu estágio mais perfeito (Ped., p. 17). 
Consequentemente, o dever do homem é “produzir em si a 
moralidade” (Ped., pp. 19-20), pois as disposições naturais do 
ser humano não se desenvolvem por si mesmas. Exigem, por 
sua vez, educação. Exigem estar submetidas à razão. 
Requerem a formação do homem para que ele seja capaz de 
pensar pela sua própria cabeça. Ora, se à educação exige-se 
ensinar a pensar (VANDEWALLE, 2004, p. 86), então, a 
“educação é uma arte” (Ped., p. 19), porque, ainda que 
dependa da experiência, tanto a origem como o progresso da 
educação não são puramente mecânicos. A educação precisa 
tornar-se razoável (PERINE, 1987, p. 18). Em outras 
palavras, a pedagogia precisa se tornar razoável, porque ela 
deve desenvolver a natureza humana em vista da sua 
destinação, a saber, a ideia de humanidade. Aqui, frisa-se que 
o termo natureza tem um sentido moral-prático. Afirma 
Loparic: 

 
O termo “natureza” é usado, portanto, num sentido 
radicalmente diferente do considerado pela filosofia 
teórica de Kant. Da mesma forma o termo 
“humano” deve ser relacionado à humanidade do 
homem, no sentido de disposição para 
personalidade moral, para atuar como um agente 
moral, não no sentido de disposição para viver como 
um animal (ser da natureza física, objeto da filosofia 
teórica e da ciência natural) dotado de feição 
adicional de ser racional. Portanto, o estudo da 
natureza humana não visa descobrir o que a natureza 
quer do homem ou com o homem, mas aquilo que 
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ele mesmo, como ser moral, quer fazer de si mesmo. 
(LOPARIC, 2009, p. 264: grifos do autor). 

 
Então, “enquanto causalidade por liberdade a 

pedagogia, que comporta um aspecto mecânico, é um 
processo razoável. Daí a necessidade de transformar o 
mecanismo em ciência, a fim de que a herança legada de uma 
geração a outra não seja destruída, mas progrida.” (PERINE, 
1987, p. 19). A educação é um processo a ser continuamente 
aperfeiçoado. “Cada geração, de posse dos conhecimentos 
precedentes, está sempre melhor aparelhada para exercer 
uma educação que desenvolva todas as disposições naturais 
na justa porporção e de conformidade com a finalidade 
daquelas, e, assim, guie toda a humana espécie a seu destino.” 
(Ped., p. 19). É processo que diz respeito ao desenvolvimento 
das disposições do ser humano para o bem (Ped., p. 19). Para 
Kant, a educação precisa “(…) desenvolver a humanidade a 
partir dos seus germes e fazer com que o homem atinja a sua 
destinação. Os animais cumprem o seu destino 
espontaneamente e sem o saber. O homem, pelo contrário, 
é obrigado a tentar conseguir o seu fim; (…).” (Ped., p. 18). 
Para tanto, é preciso que o ser humano esteja submetido à 
vontade que seja válida universalmente, a fim de que ele 
possa ser livres. E isso, justamente, porque é à moralização 
do ser humano que devem convergir todos os esforços em 
educação. Logo, aprender a ser e a tornar-se ser humano 
enquanto tal significa aprender a deixar-se progressivamente 
guiar pela lei moral. Em outras palavras, trata-se da 
capacidade e da coragem de sair da menoridade, da qual cada 
um é culpado, e dar-se a própria lei de conduta (Resp., p. 11), 
ou seja, a lei moral, porque é preciso que o ser humano se 
torne sempre melhor, sendo possível tão-somente se houver 
o firme propósito de prosseguimento do dever, o que não 
significa senão, em última análise, a promoção do fim 
inerente à humanidade enquanto tal. Acentua Kant: 
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Ora, há no homem predisposições naturais a uma 
maior perfeição, que pertencem ao fim da natureza 
com respeito à humanidade em nosso sujeito; 
negligenciá-las poderia, em todo o caso, muito bem 
subsistir com a conservação da humanidade enquanto 
fim em si mesmo, mas não com a promoção desse fim. 
(FMC, p. 249). 
 

O ser humano é virtuoso quando segue e observa as 
máximas do seu dever. “Virtude é a firmeza da máxima do 
ser humano no cumprimento de seu dever. Toda firmeza é 
conhecida apenas por meio de obstáculos que ela pode 
superar; (...).” (DV, p. 206). A virtude não pode ser vista 
como uma habilidade para ações livres em conformidade 
com a lei (DV, p. 194). Ser virtuoso não significa outra coisa, 
senão agir sempre por respeito à lei moral, ou seja, por dever. 
Significa não ter outro motivo impulsor além da 
representação do dever. Implica estar em contínua e 
permanente vigilância, porque, não obstante no homem a 
plena conformidade da vontade à lei moral seja inatingível, 
ainda assim, a aproximação constante é um dever 
(ROHDEN, 1998, p. 319). Virtude é a “disposição moral em 
luta, e não santidade na pretensa posse de uma completa pureza 
das disposições da vontade” (CRPr, p. 137: grifos do autor). 
Significa uma disposição de ânimo para a consecução da lei 
moral. Trata-se de uma revolução na mentalidade (BRUCH, 
1968, p. 81). Virtude, em Kant, por conseguinte, é uma 
conquista, sendo esta possível tão-somente se houver em tal 
propósito coragem moral (ROHDEN, 1998, p. 320), “(…) 
de modo que a moralidade humana, em seu grau mais 
elevado, não pode ser nada mais senão virtude.” (DV, p. 
194), ou seja, uma conquista no sentido de que o ser humano 
enquanto ser moral tem por arquétipo a ideia racional pura 
de humanidade (ROHDEN, 1998, p. 313).  
 

Assim, virtude é a firmeza moral da vontade de um 
ser humano no cumprimento de seu dever, que é uma 
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necessitação moral por meio de sua própria razão 
legisladora, na medida em que esta se constitui como 
um poder executivo da lei. Ela mesma, ou adquiri-la 
(pois, do contrário, teria de haver uma obrigação 
para o dever); antes, ela ordena e acompanha seu 
comando com uma coerção moral (possível de 
acordo com leis da liberdade interna); para o que, 
porém, já que esta coerção deve ser irresistível, é 
exigida firmeza, cujo grau podemos avaliar apenas 
por meio da grandeza dos obstáculos que o ser 
humano gera a si mesmo por meio de suas 
inclinações. Os vícios, enquanto a cria de intenções 
(Gesinnungen) contrárias à lei, são os monstros que ele 
tem de combater; por esse motivo, essa firmeza 
moral, enquanto bravura (fortitudo moralis), constitui-
se como a maior e a única verdadeira sabedoria, a 
saber, a sabedoria práatica; pois ela torna seu o fim 
terminal da existência do ser humano sobre a Terra. 
Apenas em sua posse o ser humano é livre, saudável, 
rico, um rei, e assim por diante, não podendo sofrer 
prejuízos nem pelo acaso nem pelo destino, pois ele 
possui a si mesmo e o virtuoso não pode perder sua 
virtude. (DV, p. 217). 
 

A partir das considerações acima, Kant pensa o ser 
humano virtuoso agindo segundo a liberdade, de modo que 
este possa orientar-se no mundo enquanto possui-se a si 
mesmo, não se deixando orientar pelas inclinações e vívios 
(PERINE, 1987, p. 22). Por isso, em tese, pensa-se que o 
homem enquanto dotado de razão e de vontade deve tornar-
se cada vez mais senhor de si e de suas próprias ações, de 
modo a fomentar um estado em constante paz e uma 
sociedade toda moralizada. Assim sendo, o verdadeiro 
protagonista da história não é, portanto, a natureza, mas a 
liberdade humana. É o ser humano enquanto pessoa ou ser 
racional e não simplesmente o ser humano em sua condição 
física ou orgânica. Trata-se, pois, em última análise, do ser 
humano em seu processo árduo, contínuo e progressivo de 
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moralização enquanto ele é considerado por Kant como fim 
de toda a criação.  

 
É a Humanidade no homem – a condição moral, o 
homem enquanto pessoa ou ser racional mas 
moralmente considerado –, e não o homem físico 
(considerado seja enquanto indivíduo ou espécie, e 
mesmo enquanto ser dotado de entendimento), o 
que para Kant deve ser considerado como algo 
sagrado, absoluto sublime, objecto de respeito, 
reconhecido com dignidade e acima de qualquer 
valor ou preço, não só como um fim em si mesmo 
mas também como o fim final (Endzweck) de toda a 
criação. A ideia kantiana de Humanidade inscreve-se 
no reino dos fins práticos (morais), mas também na 
ordem dos fins da natureza e isso indica já o carácter 
teleológico e o alcance regulador dessa ideia também 
no plano da história e da cultura humana e da 
política. A Humanidade é para o homem antes de 
mais uma íntima tarefa, uma exigência, o horizonte 
de realização do imperativo da sua razão moral, mas 
igualmente o horizonte teleológico de toda a história 
e cultura humanas. (SANTOS, 2012, p. 147). 
 

Tecendo uma breve consideração para fechamento 
desta reflexão, a personalidade permite ao ser humano, 
como membro pertencente ao mundo inteligível, no qual a 
lei da causalidade pela liberdade reina absolutamente, elevar-
se acima das condições sensíveis do mundo fenomenal, 
regido pelas leis da causalidade da natureza. Nesse sentido, o 
ser humano, enquanto pessoa, ou seja, enquanto ser racional, 
tem a capacidade de ultrapassar-se a si mesmo como ser 
fenomenal, inteiramente determinado pela causalidade da lei 
natural (CRPr , p. 141), para deixar determinar sua vontade 
imediatamente pela lei moral (CRPr, p. 114), que é santa, 
portanto, inviolável (CRPr, p. 141). O ser humano tem 
consciência de que a humanidade deve ser santa em sua 
pessoa, uma vez que toda a criatura racional deve ser sempre 
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fim em si mesma (CRPr, p 141). A humanidade na pessoa de 
cada agente racional deve ser sagrada, porque o ser humano 
é o próprio sujeito da lei moral, que é santa (CRPr, p. 211). 
Ainda que o ser humano possa ser ímpio, “(...) mas a 
humanidade em sua pessoa tem que ser santa.” (CRPr, p. 141), 
uma ver que “(…) somente o homem, e com ele cada 
criatura racional, é fim em si mesmo.” (CRPr, p. 141: grifos do 
autor). Com outras palavras, a capacidade que o ser humano 
tem de pensar-se moralmente como fim para si mesmo 
provém-lhe da consciência de sua liberdade, que, em última 
análise, é a condição sine qua non da afirmação de que, 
enquanto um ser livre, ele é sujeito de sua própria legislação 
moral.  
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Regina Linden Ruaro1 
 

Introdução 
 
Hoje, ao descermos um olhar criterioso sobre a 

Alemanha, sua posição na União Europeia, a potência que 
emergiu do caos, ainda tentamos compreender o momento 
vivido pela sociedade daquele país. O renascimento do 
patriotismo, a união do povo em torno dos símbolos 
nacionais e o orgulho de novamente “marcharem juntos” 
com o restante dos demais países do da União Europeia – 
claro que, desta vez, com fins pacíficos – insta-nos a refletir 
sobre as razões que levaram um povo tão organizado e 
racional a se deixar guiar pela irracionalidade de um líder. 

Mais do que isto, nossa pretensão é, na medida do 
possível, refletir que os motivos que levaram às perseguições 
ocorridas durante o Nazismo inserem-se mais no contexto 
do Estado Totalitário do que simplesmente ao ódio por uma 
“raça” e como uma experiência degradante para a 
humanidade trouxe para o âmbito do Direito uma benéfica 
consequência que reforçou e atribuiu uma nova nota ao 
direito fundamental à privacidade agregando ao seu 
conteúdo a autodeterminação informativa. 

Com essa finalidade, destacaremos os mecanismos 
estatais de defesa da tolerância e da democracia surgidos 
após as duas grandes guerras e, como ponto de partida, a 
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República de Weimar – cujo relativismo axiológico, dentro 
outros importantes fatores, propiciou atrocidades que jamais 
haviam sido vistas. 

É bem verdade que poderíamos tomar como ponto 
de partida, ao invés do totalitarismo nacional alemão, o 
totalitarismo estatal comunista ou até mesmo o 
individualismo burguês-liberal (uma espécie de totalitarismo 
do indivíduo, que perde a ideia de reconhecimento do 
próximo como pessoa). Todavia, também devido à limitação 
estrutural à qual nos submetemos, a ampliação do tema fica 
para uma próxima oportunidade. 

Propomo-nos a responder aos seguintes problemas 
que serão apresentados com as devidas variáveis: a) Quais 
fatores teriam levado à perseguição de judeus pela Alemanha 
Nazista? a.1.) Tal perseguição seria fruto de mero ódio racial? 
a.2) Ou teria tido como pano de fundo a questão puramente 
econômica? a.3) Haveria alguma vinculação com a própria 
estrutura de Estado Totalitário nazista? b) Qual o papel dos 
valores na Constituição de Weimar? b.1) A legitimação do 
holocausto se deve à ausência de valores afirmativos? b.2) 
Ou a legitimação se deve à falta de hierarquização de valores? 

Por ora, destacada a delimitação adotada, 
ressaltamos que o objetivo deste estudo é tão somente 
estimular a reflexão, pois, como ensina Karl Popper, 
ferrenho defensor da metodologia falseabilidade: “A teoria 
que não for refutada por qualquer acontecimento concebível 
não é científica. A irrefutabilidade não é uma virtude, como 
frequentemente se pensa, mas um vício”.2 

 
 
 
 

                                                 

2 POPPER, Karl. Conjecturas e Refutações, 2ª ed., Brasília: Universitária de 
Brasília, 1987, p. 66. 
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1. Contextualização do Tema 
 
Primeiramente, é necessário que tracemos em linhas 

gerais, características sócio-filosóficas (políticas) que possam 
nos ajudar a compreender o embasamento teórico 
(legitimação intelectual) do inverno totalitário que tomou a 
Europa. Lembremos que fenômeno parecido jamais havia 
sido visto em qualquer outro lugar ou época. 

Nosso ponto de partida é o trabalho da Hannah 
Arendt denominado “Entre o Passado e o Futuro”3. Para 
autora, a tradição – a ruptura dela – está no centro dos 
acontecimentos totalitários do século XX4. Ela assevera que 
a nossa civilização somente tomou consciência da tradição - 
que consiste na transmissão oral de conhecimento, de 
valores, de verdades – em dois momentos da história. 

O primeiro momento foi quando os romanos 
adotaram o pensamento e a cultura da Grécia clássica. 
Através desta postura, a tradição grega passou a ser o fio 
condutor através do passado ao qual cada nova geração, 
ainda que sem intenção, ligava-a a sua compreensão de 
mundo e sua experiência. 

O segundo momento, este de rebelião contra a 
tradição, teve início com a renascença – em que os 
renascentistas objetivaram romper com o seu passado indo 
buscar na fonte – Grécia clássica – a inspiração da sua obra. 

                                                 

3 ARENDT, Hannah. Entre o Passado e o Futuro. São Paulo: 
Perspectiva, 2000. 

4 Sobre a importância da tradição, colhemos o seguinte ensinamento de 
François Ost: “Considerada sob este ângulo (solidariedade) a tradição 
não mais surge como uma coleira alienante, mas como uma ordenação 
(provisória) do caos circulante, uma perspectiva suscetível de definir 
pontos de referência e finalidades, de constituir um saber e garantir um 
mínimo de previsibilidade, de conformar nossas identidades, de 
promover, enfim, solidariedade”. O Tempo do Direito. Bauru: Edusc, 1999, 
p. 149. 
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O Romantismo situa a discussão sobre a tradição, contra a 
qual os pensamentos de Marx e Nietzsche, especialmente, 
lançaram verdadeira revolta5. 

Mas não podemos reputar a esses autores a efetiva 
quebra em nossa tradição que, teoricamente falando, 
começara com Plantão e Aristóteles, acabando em Marx. 
Afirma Hanna Arendt: 

 

Esta (quebra) brotou de um caos de perplexidades 
de massa no palco político e de opiniões de massa na 
esfera espiritual que os movimentos totalitários, 
através do terror e da ideologia, cristalizaram em 
uma nova forma de governo e dominação.6 

 

A menção de Marx como marco teórico da quebra7 
se deve ao fato do mesmo ter efetivamente deslocado a 

                                                 

5 Marx e Nietzsche, assim como Kierkegaard, desafiaram os 
pressupostos básicos da religião tradicional, do pensamento político 
tradicional, da metafísica tradicional, invertendo, conscientemente a 
hierarquia tradicional dos conceitos. ARENDT, Hannah. Entre o 
Passado..., p. 53. 

6 Idem, pp. 53/54. 

7 Luís Roberto Barroso afirma que a crença racionalista sofreu dois 
grandes abalos. O primeiro com Marx e seu materialismo histórico que 
deslocou a diferenciação humana, dentro do reino animal, da razão para 
o trabalho, defendendo que a filosofia, as crenças, políticas e a condição 
moral das pessoas eram definidas pela sua posição social – relação entre 
trabalho e produção. A razão seria preza de uma ideologia, que 
condicionaria o pensamento. O outro foi contribuição de Freud, que 
identifica três momentos em que o homem teria sofrido duros golpes na 
percepção de si mesmo e do mundo em sua volta. Inicialmente com 
Copérnico, que asseverou não ser a terra o centro do universo – 
revelando a nossa insignificância no cosmos. Depois com Darwin, que 
destruiu o posto privilegiado que o homem pretensamente ocuparia no 
âmbito da criação. Por fim, com o próprio Freud, vem a descoberta que 
o homem não é senhor de suas próprias vontades, desejos e instintos, 
agindo conforme um poder oculto que controla o seu psiquismo, o 
inconsciente. BARROSO, Luís Roberto. A Nova Interpretação 
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diferenciação humana no reino animal, que se dava pelo fato 
do homem ser um animal racional, para o fato de que o 
homem é um animal que trabalha. Disse ainda que quem 
criou o homem não foi Deus, mas o trabalho, sendo que a 
violência seria a parteira da história prenha (acaba com a 
ideia, da polis, de coerção muda, por meio do discurso e da 
persuasão). Destarte, abriu caminho para a ideologia cega, 
sem razão. 

 

A dominação totalitária como um fato estabelecido, 
que, em seu ineditismo, não pode ser compreendido 
mediante as categorias usuais do pensamento 
político, e cujos ‘crimes’ não podem ser julgados por 
padrões morais tradicionais ou punidos dentro do 
quadro de referência legal de nossa civilização, 
quebrou a continuidade da História Ocidental. A 
ruptura em nossa tradição é agora um fato acabado. 
Não é o resultado da escolha deliberada de ninguém, 
nem sujeita a decisão ulterior. 8 

 

Marx ao transportar a filosofia para a política 
transportou a dialética (tese – antítese =síntese) para a ação 
política. Tornou, assim, a ação política mais teórica, com 
isso, dependente daquilo que chamamos ideologia (ou, no 
caso do Nazismo, o terror, jamais o bem comum). Além do 
mais, a filosofia de Marx não era a filosofia metafísica, a 
filosofia histórica de Hegel9, era a lei da história aplicada à 
política. 

                                                 

Constitucional. São Paulo: Renovar, 2003, p. 07. Sobre o tema, ver 
também a nota de rodapé n° 19. 

8 ARENDT, Hannah. Op.cit. p. 54. 

9 No idealismo de Hegel, o absoluto não é o eu nem o espírito, mas a 
razão. Nossa forma de ser e de pensar é dialética. As coisas não passam 
de manifestações desse processo dialético: “Todo real e racional e todo 
racional é real”. Tudo é vir a ser, uma grande razão em marcha. 
MENDONÇA, Jacy de Souza. O Curso de Filosofia do Direito do Professor 
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2. Origens do Totalitarismo Nazista 

 
Inicialmente, partindo da gênese do Estado Nazista, 

entendemos que os regimes totalitários não necessariamente 
nascem por mera imposição de um – líder – apoiado por 
forças que lhe dão a primazia do poder bélico-repressor. 

Quando Hitler assume o poder na Alemanha10, o faz 
por via legítima, dentro do sistema majoritário. 
Anteriormente, havia angariado grande apoio das massas e, 
sem tal apoio, jamais teria conseguido manter-se no poder 
em meio à turbulenta realidade partidária alemã da época.11 

As origens mediatas do totalitarismo nazista 
remontam ao final da primeira grande guerra e a verdadeira 
humilhação do povo alemão. O Tratado de Versalhes12, 
assinado pela Alemanha em 28 de junho de 1919, fez com o 
país mergulhasse em uma profunda crise13. As inúmeras 

                                                 

Armando Câmara. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1999, pp. 
109/110. 

10 Na verdade, a chegada de Hitler ao posto de Führer foi um complexo 
processo iniciado pela quebra de poder promovida pelo Presidente Von 
Hindemburg que, pressionado pelo Primeiro-Ministro, adotou o art. 48 
da Constituição e retirou o governo dos sociais democratas em 20 de 
julho de 1932, nomeando Hitler chanceler em janeiro de 1933. Sobre o 
tema, ver: DI LORENZO, Wambert Gomes. O Pensamento político de Carl 
Schmitt: uma breve introdução. In. Revista da faculdade de Direito de PUCRS, 

2001/1, 23/335. 

11 ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1989, p. 356. 

12 É importante destacar que o tratado de Versalhes somente se aplicava 
à Alemanha. Outros tratados foram firmados com Áustria, Hungria, 
Bulgária e Turquia. 

13 Houve demora na assinatura do tratado, vez que as lideranças alemãs 
não estavam dispostas a se submeter às condições impostas pelos 
Aliados. A histórica frase do Chanceler Philip Scheidemann “ Qual a mão 
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concessões aniquilaram a já combalida estrutura 
econômica14. 

De 1918 a 1933 a Alemanha foi uma República. A 
revolução imposta na hora da derrota, que determinou a 
queda do Kaiser em 1918, levou ao poder uma coalizão de 
socialistas, centristas e democratas. Em 1919 foi redigida a 
Constituição de Weimar15 – avançada para a época – 
garantido o sufrágio universal, a representação proporcional, 
o sistema de gabinete e uma carta de direitos, tais como a 
proteção à liberdade civil do cidadão, do emprego, da 
educação e contra o crescimento industrial. 

O povo alemão não tinha experiência democrática e 
sempre vivera sob a disciplina militar de rígida ordem – 
amplamente aceita. Somando-se a este fato a catastrófica 
crise inflacionária de 1923 e os seus nefastos efeitos sob a 
classe média – na maioria uma pequena burguesia formada 
por assalariados – não fica difícil entender os fatos que se 
seguiram16. 

                                                 

que não secaria depois de tentar prender a si mesma e a nós nestes 
grilhões?” resume a situação. 

14 Em linhas gerais, o Tratado de Versalhes impôs que a Alemanha 
entregasse a Alsácia-Lorena à França, Eupen e Malmédy à Bélgica, o 
Schleswig setentrional à Dinamarca e a maior parte da Posnânia e da 
Prússia Ocidental à Polônia. As minas de carvão da bacia do Sarre seriam 
cedidas à França, que teria direto de explorá-las durante quinze anos, 
podendo o governo alemão, ao término deste prazo, tornar a comprá-
las. Em conseqüência destas disposições, a Alemanha foi despojada de 
um sexto de suas terras aráveis, dois quintos de seu carvão, dois terços 
de seu ferro e sete décimos de seu zinco. BURNS, Edward Mcnall. 
História da Civilização Ocidental. Vol. II. Porto Alegre: Globo, 1970, 2ª 
ed., p. 865. 

15 Mais adiante trataremos da guarda da Constituição de Weimar, dando 
especial ênfase à questão Schmitt x Kelsen, bem como à ausência de 
hierarquização de valores. 

16 A melhor leitura sobre o tema é a obra A República de Weimar de 
Lionel Richard (RICHARD, Lionel. A República de Weimar. São Paulo: 
Companhia das Letras. 1983). Tal livro, em verdade, mostra-se 
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Até as eleições de 1930, o partido nazista – Partido 
Nacional-Socialista – jamais havia conquistado mais do que 
32 cadeiras no Reichstag. Por esse último dado, temos que o 
decisivo fator para a ascensão final do Nazismo foi a grande 
depressão de 1929. O partido que até então era formado, 
basicamente, pela pequena burguesia, passou ser defendido 
por universitários, desiludidos com o parco mercado de 
trabalho, agricultores, que sofreram com o verdadeiro 
colapso dos preços de seus produtos, e uma massa de 
desempregados17. 

Em 1932, nas eleições presidenciais, o Partido 
Comunista obteve cerca de seis milhões de votos, assustando 
a burguesia que temia a implementação do comunismo – 
com a expropriação dos meios de produção. (isso justifica o 
posterior apoio dos industrialistas, banqueiros e Junkers a 
ascensão de Hitler a chanceler). 

A eclosão social parecia inevitável, praticamente 
todas as classes sociais alemãs estavam dispostas a perder a 
liberdade política e intelectual em troca da segurança 
econômica. Em massa (homens), buscavam um novo 
horizonte individual (homem), não importava qual, pois o 
que se desvelava era sombrio, nebuloso, o pior possível18. 

                                                 

primoroso estudo sociológico de sociedade alemã desde o fim da 
primeira guerra até a queda de Weimar com o Terceiro Reich. O método 
de abordagem se aproxima do da célebre obra sociológica de 
Tocqueville, guardadas as devidas proporções. 

17 BURNS, Edward Mcnall. Op. cit. p. 882.  

18 No mesmo sentido, Hannah Arendt, traçando um paralelo entre o 
totalitarismo bolchevique e o nazista, afirma que “os movimentos 
totalitários dependiam menos da falta de estrutura de uma sociedade de 
massas do que das condições específicas de uma massa atomizada e 
individualizada, como se pode constatar por uma comparação do 
nazismo com o bolchevismo, que surgiram em seus respectivos países 
em circunstâncias muito diversas. A fim de transformar a ditadura 
revolucionária de Lênin em completo regime totalitário, Stalin teve 
primeiro de criar artificialmente aquela sociedade atomizada que havia 
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Após assumir o cargo de Chanceler, Hitler persuadiu 
o presidente von Hindenburg a dissolver o Reichstag. Em 5 
de março de 1933 - sob muita tensão pelo incêndio 
criminoso do prédio do Reichstag, ato que Hitler imputou aos 
comunistas – foram realizadas eleições. Os nazistas não 
conseguiram maioria absoluta, conseguiram 288 cadeiras 
num total de 647, e somente foi possível a eles suplantar a 
república de Weimar instaurando o Terceiro Reich - sucessor 
do império medieval dos Hohenstaufen e do império 
Hohenzollern dos Kaiser – com o apoio dos seus aliados 
nacionalistas, detentores de 52 cadeiras. 

Na primeira reunião do novo Reichstag, em 21 de 
março de 193319, foram concedidos a Hitler20 poderes 
praticamente ilimitados21. Nascia, assim, o Führer, que era, 

                                                 

sido preparada para os nazistas na Alemanha por circunstâncias 
históricas”. Op. cit., p. 368. 

19 A Lei de Autorização (Ermächtigungsgesetz) foi saudada por 
personalidades como o jurista Carl Schmitt como sendo a constituição 
temporária de revolução alemã, ele dizia que o conceito central do 
nacional socialismo era a liderança do Führer, o Führertum. DI 
LORENZO, Wambert Gomes. Op. cit. p. 337. 

20 Sobre a vida e trajetória de Hitler é imprescindível a leitura do livro 
“Hitler” de Joachim Fest. Nele existe uma ampla reconstrução da vida e 
história de Hitler. O autor inicia destacando que a grandeza peculiar de 
Hitler está ligada ao seu caráter excessivo, com energia para derrubar 
todos os padrões existentes. É que ele se empenhou em dissimular e em 
idealizar um personagem para si mesmo. “Envolve-lhe a origem o clima 
de meia-sombra propício às lendas e à aura de uma predestinação 
particular e que também contribuiu para as angústias, as dissimulações e 
o caráter teatral de sua existência”. p. 11. 

21 A figura de Hitler começava a se confundir com a de um verdadeiro 
Messias, encaixando-se como uma luva no conturbado contexto da 
sociedade germânica, à procura desesperada de um salvador. Como 
exemplo, Carl Schmitt, embriagado pelo espírito nazista, apresenta a 
Noite dos longos Punhais como ato do Führer na figura de juiz supremo 
(Der Führer schützt das Recht): “O ato do Führer é uma jurisdição autêntica, 
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mais do que um líder estatal, era o líder da nação alemã, ao 
qual prometia nunca reconhecer que outras nações têm os 
mesmos direitos dos alemães22. Espelhando-se, nos judeus23 
- que formavam uma nação poderosa sem um Estado – 
Hitler pregava a superioridade da raça alemã sobre as demais, 
inferiores. 

 
3. O Inimigo, a Natureza Humana e o Estado Totalitário 

 
Conforme destaca Jacques Maritain, em que pese a 

razão, o lado animal do homem é muito forte, realmente 
expressivo, e o papel dos instintos, sentimentos, do 
irracional24 é mais acentuado na vida social e na política, do 
que na vida individual25. Assim, a educação é fundamental, 
pois somente pela virtude moral é possível amarrar a 
irracionalidade26. 

                                                 

não se subordinando à justiça, pois seu ato é mesmo justiça superior”. 
DI LORENZO, Wambert Gomes. Op. cit. p. 337. 

22 Hannah Arendt diz que também o povo alemão acabou enganado 
pelos nazistas. Em um momento pré-totalitarista era difundida a visão 
do Volksgemeinschaft, ou seja, absoluta igualdade entre todos os alemães, 
posteriormente, quando os nazistas chegaram ao poder, este conceito foi 
suplantado, os nazistas não mais se preocupavam com o povo alemão, 
no fundo, até os alemães deveriam ser exterminados somente restando a 
raça ariana – verdadeiramente superior. Op. cit. p. 410. 

23 Trataremos do tema a seguir. 

24 Cabe uma citação à obra de Freud. Este renomado autor efetuou, 
através de sua obra, uma das contundentes quebras na crença 
racionalista. É que Freud descobriu que o homem não é senhor absoluto 
de sua vontade, de seus desejos, de seus instintos, sendo guiado por um 
poder oculto, chamado inconsciente. BARROSO, Luís Roberto. A Nova 
Interpretação Constitucional. São Paulo: Renovar, 2003, p. 07. 

25 MARITAIN, Jacques. Os Direitos do Homem e a Lei Natural. Rio de 
Janeiro: José Olympio Editora, 3ª ed., 1967, p. 55. 

26 Por isso da essencialidade subsidiária do Estado no fomento da 
educação voltada para o bem comum. 
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Seria por demais simples atrelarmos a barbárie 
perpetrada pelo Estado Nazista contra os judeus e outras 
minorias ao simples ódio do Führer – movido por 
sentimentos pessoais, aos judeus – ou busca da dominação 
do mundo pela raça verdadeiramente superior, a ariana27. 

As causas – que tiveram o holocausto como 
consequência – são muito mais profundas e repousam na 
própria concepção de Estado Totalitário. Não se trata de 
uma simples limpeza étnica, para fins de purificação e 
desenvolvimento de humanidade – como pregava o 
nacional-socialismo alemão. 

Independente de religião ou corrente de pensamento 
pessoal, de uma forma ou de outra, grandes pensadores da 
nossa história identificam que a sociedade (política) – 
compreendida neste conceito todo e qualquer tipo de 
organização, quer seja em um Estado28, em um Reino, 
Principado ou qualquer outro – se organiza e se associar para 

                                                 

27 Edward Burns diz que os nazistas sustentavam que a raça ariana, a qual 
tinha nos nórdicos seus exemplares mais perfeito, seria a única que 
realmente havia contribuído para os avanços da humanidade e que a 
capacidade mental vinha do sangue. Op.cit., p. 885. 

28 O Estado é concepção moderna surgida com Maquiavel. Na idade 
média, as formas de associação não eram chamadas de estados, mas 
reinos ou territórios, no mesmo sentido: “Mesmo que nos limitemos ao 
propósito de conceber o estado do presente partindo dos seus 
pressupostos históricos imediatos e de confrontá-lo com as formações 
políticas medievais, chamadas então de reino ou território, vê-se logo que 
a denominação de Estado Medieval é mais duvidosa. (...) É patente o fato 
de que, durante meio milênio, na Idade Média, não existiu o Estado no 
sentido de uma unidade de dominação, independente no exterior e 
interior, que atuasse de modo contínuo com meios de poder próprios, e 
claramente delimitada pessoal e territorialmente.” HELLER, Hermann. 
Teoria do Estado. São Paulo: Mestre Jou, 1968, pp. 158/159. 
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a realização de um objetivo29, uma obra comum30 – mesmo 
que de forma inconsciente. 

O totalitarismo por si só é reprovável, pois vai contra 
a natureza humana31. Todavia, existem espécies de 
totalitarismo que se prestam à realização de algum tipo de 
objetivo32 que não seja a aniquilação de um inimigo, ainda 
que tal a definição do objetivo fique a cargo de uma só 
pessoa – o ditador – fato extremamente perigoso. 

O totalitarismo nazista – racial – contextualizado no 
desesperador momento alemão após a 1ª Grande Guerra (o 
partido nazista, nacional-socialista, surge em 1919, por um 
grupo de sete homens reunidos em uma cervejaria em 

                                                 

29 Nas palavras de Jean-Jacques Rousseau “Eu imagino os homens 
chegados ao ponto em que os obstáculos, que prejudicam a sua 
conservação no estado natural, os arrastam por sua resistência, sobre as 
forças que cada indivíduo pode empregar para se manter nesse estado. 
Esse estado primitivo não pode, então, mais subsistir, e o gênero 
humano pereceria se não mudasse a sua maneira de ser. (...) Encontrar 
uma forma de associação que defenda e proteja de toda a força comum 
à pessoa e os bens de cada associado, e pelo qual, cada um, unindo-se a 
todos, só obedeça, portanto, a si mesmo, e permaneça tão livre como 
antes. É esse o problema fundamental para o qual o contrato social da a 
solução”. Claramente identificamos a obra comum a realizar, qual seja, a 
respeito à esfera individual do outro, garantia da liberdade encontrada 
nos primórdios – Estado de Natureza. Cf. SABINO, Júnior Vicente. Jean 
Jacques Rousseau e o Contrato Social, São Paulo, Bushatsky, 1978, pp. 85 e 86 

30 Talvez a única exceção seja o Estado Liberal Burguês cujo desiderato 
é justamente a garantia do indivíduo, sem qualquer tipo de obra comum 
a realizar. Neste caso, a obra comum poderia ser a garantia do 
individualismo. Ver a nota supra. 

31 Fere o Direito (natural) à Liberdade, tema para mais adiante. 

32 No totalitarismo soviético, a obra comum seria, por exemplo, a 
planificação da economia com a extinção das classes sociais; no 
totalitarismo hindu, a obra comum é a manutenção da sociedade de 
castas... e assim por diante. Note-se que nestas comunidades existe, no 
mínimo, comunhão política ou religiosa. 
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Munique33), prega a reunião dos homens (alemães) pelo 
prazer de estarem reunidos – zusammenmarschieren - a 
comunhão da comunidade é necessária por si só, como 
forma de combate a um sentimento de abatimento e 
isolamento34. 

Não existindo uma obra comum a realizar, como de 
fato não havia, resta a escolha de um inimigo contra o qual a 
comunidade nazista se organizará. É pelo ódio a este inimigo 
que o corpo político efetuará sua própria consciência 
comum35, havendo o movimento, a marcha, ainda que 
indefinida ou no sentido de uma utopia, um sonho – em 
verdade, uma mentira, uma mentira necessária à manutenção 
do próprio poder totalitário36. 

A escolha dos judeus – indiscutivelmente a grande 
massa de perseguidos – ao contrário do que muitos pregam, 
não foi aleatória, não foi por acaso. Note-se que os judeus 
não são uma raça37, não podendo ser considerado, o 

                                                 

33 BURNS, Edward Mcnall. Op. cit. p. 883. 

34 MARITAIN, Jacques. Op. cit., pp. 43/44. 

35 Dentro desta consciência comum o ethos é distorcido, pois vai 
dissociado da razão, o ser humano age pelo seu lado animal – do qual 
tratamos no começo deste tópico - pelos instintos, não conseguindo 
antever categorias ruins acaba por cometer atrocidades, 
monstruosidades, contrárias à própria natureza humana. O estudo de tal 
comportamento não é objeto deste trabalho, porém, as considerações 
sobre o tema, no mínimo, não deixam dúvidas do quanto a Psicologia é 
importante ao Direito e às outras ciências sociais. 

36 Hannah Arendt diz que o movimento, a marcha, é indispensável para 
que totalitarismo se mantenha no poder, in verbis: “(os movimentos 
totalitários) só podem permanecer no poder enquanto estiverem em 
movimento e transmitirem movimento a tudo que os rodeia”. Op. cit, p. 
356. 

37 Sobre o tema recomendamos a leitura do voto do Ministro Moreira 
Alves, relator do Habeas Corpus 82424/RS, de 17/09/2003. Desde já 
ressalvamos que não comungamos com o entendimento do relator no 
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holocausto, uma simples limpeza étnica, ainda que grande 
parte dos alemães pensasse desta forma. Tampouco 
podemos afirmar que se tratou de uma guerra santa, pois, 
como visto, a união do povo alemão se dava em prol da 
marcha e nunca em favor de uma religião. 

A aniquilação dos judeus se prestava à destruição do 
maior inimigo da “raça” ariana – e não o do maior inimigo 
do Estado Nazista. Na verdade, para a doutrina nazista, o 
povo judeu era o maior contraste ao ariano38, vez que 
governava39 sem ter Estado ou armas. 

O segredo para o amplo apoio da massa contra os 
judeus foi a propaganda nazista. Na verdade, os movimentos 
antissemitas precedem o próprio Partido nazista, contudo, 
foram os nazistas que fomentaram o ódio explícito e 
colocaram os judeus como verdadeiros inimigos40, ideia 
aceita pela população alemã do pós-primeira guerra. 

O principal instrumento de propaganda antissemita 
foi o livro “Os Protocolos dos Sábios de Sião”41. Em que 
pese Hannah Arendt menosprezar a importância de tal 
publicação para os judeus42 – o que de fato não podemos 
avaliar com segurança – os alemães – especialmente o Führer 

                                                 

mérito da controvérsia discutida no mencionado julgado, todavia, valem 
as explicações do que efetivamente vem a ser raça. 

38 Nas palavras do próprio Hitler. “O maior contraste do Ariano é o 
Judeu”. HITLER, Adolf. Minha Luta. Lisboa: Afrodite, 1976, Livro I, 
Capítulo XI. 

39 Sobre o poder do povo judeu, mais uma vez, nos reportamos à Hannah 
Arendt que no primeiro capítulo do livro As Origens do Totalitarismo tece 
minucioso estudo histórico-crítico sobre o tema. 

40 “A propaganda nazista foi suficientemente engenhosa para 
transformar o anti-semitismo em princípio de auto-definição, libertando-
o assim da inconstância de mera opinião”. Hannah Arendt, op. cit. p. 406. 

41 OS PROTOCOLOS dos Sábios de Sião. 2ª ed., Rio de Janeiro: Simões 
Editora, 1958. 

42 Op. cit. p. 408. 
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– viam no mesmo mais do que uma ameaça, mas um modelo 
a ser seguido para que o Terceiro Reich atingisse seu fim 
supraestatal. Hitler buscava no exemplo dos judeus – uma 
nação muito próspera e unida mesmo sem um Estado – uma 
inspiração para a futura soberania ariana e, nos 
“Protocolos”, um verdadeiro guia para chegar e se manter 
no poder. 

 
4. O Estado Social de Direito, o Relativismo de Weimar 
e a Legitimação do Holocausto 

 
Passado o momento de reconstrução histórica do 

movimento nazista e suas aspirações, bem como seus 
instrumentos de ascensão ao poder, é chegada a hora de 
verificarmos o papel de Weimar – quer enquanto República 
quer enquanto Constituição – na legitimação do Partido e 
dos ideais nazistas. 

Mais do que uma nova República erguida depois de 
uma estrondosa derrota, a de Weimar representava uma 
verdadeira ruptura, ficava para traz o longo século XIX 
iniciava-se o século XX43. Superava-se de vez o Estado de 
Direito – Liberal – iniciando-se o denominado Estado Social 
de Direito44. 

                                                 

43 COMPARATO, Fábio Konder. A Constituição Alemã de 1919. 
disponível no saite 
http://professores.unirp.edu.br/azor/site/alema.htm, acesso em 06 de 
julho de 2005. 

44 Tivemos a oportunidade de estudar o tema em nossa monografia de 
encerramento do Curso de Ciências Jurídicas e Sociais da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Em tal oportunidade, 
destacamos a verdadeira transferência do centro do ordenamento 
jurídico, passando os códigos civis à posição inferior à das constituições. 
Conosco TEPEDINO, Maria Celina B. M. A Caminho de um Direito Civil 
Constitucional, em Revista Estado, Direito e Sociedade, vol. 1°, Rio de Janeiro, 
1991; e, ARONNE, Ricardo. Propriedade e Domínio: Reexame Sistemático das 
Noções Nucleares dos Direitos Reais. Rio de Janeiro, Renovar, 1999. 

http://professores.unirp.edu.br/azor/site/alema.htm
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Nas palavras de Pablo Lucas Verdú: 
 

(...) o estado de direto, que já não poderia justificar-
se como liberal, necessitou, para enfrentar a maré 
social, despojar-se de sua neutralidade, integrar, no 
seu seio, a sociedade, sem renunciar ao primado do 
Direito. O Estado de Direito, na atualidade, deixou 
de ser formal, neutro e individualista, para 
transformar-se em Estado material de direito, 
enquanto adota uma dogmática e pretende realizar a 
justiça social (...) transforma-se em Estado Social de 
Direito, onde o qualificativo social refere-se à 
correção do individualismo clássico liberal pela 
afirmação dos chamados direitos sociais e realização 
de objetivos de justiça social.45 

 
Segundo Elías Díaz, o Estado Social de Direito busca 

a compatibilização de dois elementos: o capitalismo, como 
forma de produção, e a consecução do bem-estar social 
geral, servindo de base ao neocapitalismo típico do Welfare 
State.46 

Em que pese o fato dos regimes constitucionais 
ocidentais prometerem explicita ou implicitamente realizar o 
Estado Social de Direito, os mesmos não atingiram o fim 
material a que se dispunham, por dois motivos: (a) as várias 
interpretações da palavra social47, que justificaram, inclusive, 
a implementação do Estado Nazista48, e (b) esqueceu-se que 

                                                 

45 LUCAS VERDÚ, Pablo. La lucha por el Estado de Derecho, Bologna, 
Publicaciones del Real Colegio de España, 1975, p. 94. 

46 DÍAZ, Elias. Estado de derecho y sociedad democrática, Madrid, Editorial 
Cuadernos para el diálogo, 1973, p. 106. 

47 FORSTHOFF, Ernst. Stato di diritto in trasformazione, p. 53. 

48 Cf. Paulo Bonavides “o Estado Social se compadece com regimes 
políticos antagônicos, como sejam a democracia, o fascismo e o nacional 
socialismo” em Do Estado Liberal ao Estado Social, 1996, pp. 205 e 206. 
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o importante não é qualificar o Estado como social, mas sim 
o de Direito. 

Concluiu-se, que a igualdade do Estado de Direito 
Liberal, na concepção clássica, se funda num elemento 
puramente formal e abstrato, qual seja, a generalidade das 
leis, não tendo base material que se realize na vida 
concreta.49A tentativa de corrigir isso foi a construção do 
Estado Social de Direito50, o que, no entanto, não foi capaz 
de assegurar a justiça social nem a autêntica participação 
democrática do povo51 no processo político.52 

A Constituição de Weimar, de fato, representou 
grande avanço para época. Além do sufrágio universal – hoje 
eleito no nosso texto constitucional como um dos valores 
centrais – reconheceu e protegeu os valores sociais do 
trabalho e dos trabalhadores53. 

César Saldanha afirma que Weber e Kelsen se 
lançaram no projeto de amarrar a aceitabilidade universal da 
ordem político-constitucional a critérios puramente 
racionais lógico-formais e que a axio-aspiração do sistema 
seria o cerne para a sua aceitabilidade por todas as diferentes 
ideologias54. Assim, a Constituição de Weimar – 

                                                 

49 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional, 20ª ed., São Paulo, 
Malheiros Editores, 2001, p. 118 

50 A Constituição de Weimar estabelecia o sufrágio universal.  

51 “Uma preocupação com a democratização das instituições políticas e 
econômicas comandara a redação desta constituição. Mas, curiosamente, 
o próprio termo “democracia” fora cuidadosamente evitado ao longo de 
todo o texto. Apenas se designava a Alemanha como uma República cujo 
poder político emanava do povo”. RICHARD, Lionel. Op. cit., p. 54. 

52 LUCAS VERDÚ, Pablo. Curso de derecho político, v. II, pp. 230 e 231. 

53 O art. 165 concedia aos operários e empregados poderes de decisão, 
de controle e de administração nas empresas, algo impensável à época. 

54 SOUZA JÚNIOR, Cezar Saldanha. O Tribunal Constitucional como Poder, 
Uma Nova Teoria da Divisão dos Poderes. São Paulo: Memória Jurídica 
Editora, 2002, p. 101. 
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axioaspirada, pelo menos que tange a valores afirmativos – 
tornou-se meio hábil a que se atingisse o inverno totalitário 
alemão promovido por Hitler. 

Dois problemas se desvelam à nossa frente e clamam 
discussão: (a) Seria concebível em qualquer tipo de sistema 
jurídico uma axioaspiração, em caso positivo, como seriam 
concebidas as regras55? (b) E no caso de Weimar, poderíamos 
justificar a legitimação do totalitarismo nazista pela falta de 
valores afirmativos na autodefesa da democracia, mesmo 
que a Constituição sequer falasse em democracia e tendo em 
vista que o art. 48 autorizava o presidente a dissolver o 
parlamento e governar sozinho? 

A legitimação do Estado Nazista totalitário se deu 
pela falta de hierarquização de valores56, que levou ao 
relativismo57 destruidor do sistema jurídico. Aliado a isso, 
extremamente significante a discussão entre Kelsen e 
Schmitt, pois em se tratando do modelo jurídico diferente 
do common law, o primeiro - idealizador da visão piramidal 
escalonada do ordenamento jurídico – deu-se conta que a 
centralização da guarda constitucional em uma só pessoa – 
ainda que estivessem positivados valores mínimos 

                                                 

55 Tomamos aqui como regra o que Reale assume como norma na sua 
teoria tridimensional. Em verdade, temos que norma e regra são 
categorias diferentes, mas o tema, até em face de sua profundidade, será 
objeto de outro trabalho. 

56 Outro problema bastante controverso diz respeito à natureza dos 
valores. Entendemos que os valores são universais e que a mera 
positivação, sem a necessária hierarquização, aliada ao unilateralismo e 
livre interpretação, que pode lhes retirar o caráter absoluto, são armas 
nas mãos de bárbaros e totalitários. 

57 Ver nota de rodapé n° 12. 
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irrevogáveis – poderia legitimar a barbárie, o que de fato 
ocorreu58. 

 
5. A Comunhão entre Liberdade e Bem Comum no 
Pós-Guerra 

 
Para a definição de bem comum, mostra-se 

indispensável o domínio das diferentes concepções de 
justiça. A começar por Aristóteles que definiu a justiça como 
a virtude perfeita porque é o exercício da virtude perfeita que 
nos leva a desejar o que é justo, “e é perfeita num grau 
especial, porque quem a possui pode praticar sua virtude em 
relação a outros e não apenas a si mesmo”.59 

Ou devemos algo a alguém pela lei ou pela igualdade. 
Os modelos de justiça – geral e particular – advêm 
respectivamente ou da lei ou da igualdade – distributiva ou 
corretiva. A lei estabelece deveres para com a comunidade, 
com vistas ao bem daquela – o bem comum. 

Já para Tomás de Aquino a justiça é dar a cada um o 
que lhe é devido. Preocupando-se com o alcance que deveria 
ser dado à lei humana, contrapondo Aristóteles e Justiniano, 
Tomás de Aquino define que o fim da lei é sempre o bem 
comum60, “tudo do que é para um fim deveria ser 

                                                 

58 Impossível não nos reportarmos ao atual modelo brasileiro. Também 
Schmitt defendia que o chefe de Estado, em última análise, teria suas 
decisões limitadas às de seus ministros. 

59 BARZOTTO, Luis Fernando. Justiça Social – Gênese, Estrutura e aplicação 
de um Conceito. Disponível em 
http;//www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/rev_48/artigos/ART_L
UIS.htm, acesso em 06 de abril de 2005, p. 01 e ARISTÓTELES. Ética 
a Nicômaco. In Os Grandes Filósofos do Direito. São Paulo: Martins 
Fontes, 2002, p.07. 

60 A Tomás de Aquino (que morreu em 1274), Cristão, não podemos 
imputar uma concepção (moderna) da importância pública do bem 
comum, o que não ofusca a sua filosofia, pois, afinal, ninguém é maior 
que seu tempo. Segundo Hannah Arendt, “o conceito medieval de bem 
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proporcionado a esse fim. Ora, o fim da lei é o bem comum 
(...) por isso todas as leis humanas deveriam ser 
proporcionadas ao bem comum”.61 

A justiça geral de Aristóteles é transportada, ainda 
que não fielmente, como justiça legal – diferente da justiça 
particular - distributiva e comutativa (troca). O homem é um 
todo e ao mesmo tempo é parte “porque, com um homem é 
parte da comunidade, cada homem, em tudo que é e tem, 
pertence à comunidade; assim como uma parte, em tudo que 
é, pertence ao todo, por conseguinte, a natureza inflige uma 
perda à parte, a fim de salvar o todo”.62 

Tanto na justiça legal (igualdade absoluta) como na 
particular o bem comum é objetivo, ainda que na segunda 
seja mediato. Isso é possível a partir da concepção de que a 
comunidade (todo social) não paira acima de seus membros, 
os beneficiários últimos do ato devido são os membros da 
comunidade e não ela como ente autônomo.63 

Nas sociedades democráticas modernas ocorre 
definitivamente o deslocamento da ênfase da lei (meio) para 
o sujeito - sociedade e seus membros. A Justiça Legal passa 
a ser a Justiça Social, tendo como objeto imediato o bem 
comum. Existe um elemento que, no pós-guerra, confere 
igualdade absoluta entre os indivíduos – menor parte que se 
pode dividir a sociedade. Esse elemento é a dignidade da 

                                                 

comum, longe de indicar uma esfera política, reconhecia apenas que os 
indivíduos privados têm interesses materiais e espirituais em comuns, e 
só podem conservar a sua privatividade e cuidar de seus próprios 
negócios quando um deles se encarrega de zelar por esses interesses 
comuns”. A Condição Humana. 8ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 
44. 

61 ARISTÓTELES. Op.cit. p. 66. 

62 AQUINO, Tomás de. Suma Teológica. In Os Grandes Filósofos do 
Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 68. 

63 BARZOTTO, Luis Fernando. Op.cit. p. 02. 
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pessoa humana64 – importantíssima arma contra o 
totalitarismo racial e ‘coisificação’ de pessoas humanas. 

 
6. Ideal de Pessoa Humana e a sua Dignidade 

 
Sobre a evolução da dignidade da pessoa humana65 – 

ainda há quem discuta a origem afirmando que podemos 
dissociá-la do pensamento clássico e do ideário cristão – não 
temos dúvida quanto à contribuição do cristianismo66. Aliou-
se a pessoa humana à dignidade (dignitas) surgida no 
pensamento filosófico-político da antiguidade clássica – 
ainda que de lá somente há origem etimológica da palavra, 
pois epistemologicamente, ao nosso sentir, não existe 
semelhança. 

Kant tem fundamental importância no 
desenvolvimento da hierarquização superior da dignidade67, 

                                                 

64 A partir deste elemento a Justiça Social propaga a igualdade absoluta 
entre os indivíduos, igualdade (absoluta) que existira em Aristóteles e em 
Tomás de Aquino, todavia era baseada na coragem e na honra. 

65 Sobre o tema ver: SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa 
Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988. 3ª ed., Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2004, pp. 29 e seguintes. 

66 “No pensameno de Tomás de Aquino restou afirmada a noção de que 
a dignidade encontra seu fundamento na circunstância de que o ser 
humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas também radica 
na capacidade de autodeterminação inerente à natueza humana, de tal 
sorte que, por força de sua dignidade, o ser humano, sendo livre por 
natureza, existe em função da sua própria vontade” SARLET, Ingo 
Wolfgang. Op. cit., p. 31.  

67 Todavia, é bom deixarmos desde logo claro que Kant nega a 
experiência individual sendo “este o erro de Kant, que, fixado o princípio 
da pessoa na pura racionalidade, considerou como algo negativo a 
individualidade empírica, a diferenciação dos indivíduos (...) é o universal 
que nega o particular, é o simples ser racional que respeita outro ser, não 
porque esse mereça respeito como individualidade distinta, mas 
simplesmente porque nele reside a racionalidade”. GONELLA, Guido. 
Bases de uma Ordem Social. Rio de Janeiro: Vozes, 1947, p. 15. 
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vez que a sua doutrina voltada à racionalidade humana – com 
a consequente autodeterminação do homem – somente 
concebe a realização do homem livre, homem que é um fim 
em si mesmo68. 

Miguel Reale sustenta que Kant, ao tentar conciliar 
ética e direito, resolvendo a oposição entre autonomia e 
heteronomia69, reduziu a obediência à lei à obediência a si 
mesmo (razão)70. Ao nosso sentir71, Reale se equivoca 
quando critica Kant dizendo que o segundo desconsideraria 
o condicionamento social e histórico72 de todo o 
conhecimento, a natureza histórica do ser humano73. 

Hegel, fazendo menção a São Tomás de Aquino, traz 
a concepção da dignidade da pessoa condicionada ao mais 
simples e puro dos deveres, o de reconhecimento7475. Cada 

                                                 

68 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p. 33. 

69 BOBBIO, Norberto. Direito e Estado no Pensamento de Emanuel Kant. 4ª 
ed., Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1997, p. 67. 

70 REALE, Miguel. Filosofia de Direito. 11ª ed., São Paulo: Saraiva, 1986, 
p. 111. 

71 Não escondemos nossa oposição ao historicismo, pelo menos no que 
toca aos valores. 

72 O historicismo foi corrente filosófica - que teve em Hegel seu maior 
expoente - defensora da temporalização. No que toca ao direito, 
temporalizar significava transcender o positivismo codificador, e sua 
busca pela “direito à prova do tempo”. 

73 REALE, Miguel. Op. cit., p. 139. 

74 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p. 37. 

75 O dever de reconhecimento nasce da percepção de que “Na pessoa 
está representada a humanidade, que a ela não está reduzida, por ser 
comum a todos os seres pessoais, isoladamente considerados: portanto, 
a pessoa importa em algo que transcende a singularidade, mas sem negá-
la, pois que a humanidade concreta é, não pode deixar de ser senão a 
humanidade individualizada. (...) realiza-se na pessoa a síntese da 
universalidade e do particularismo e por isso cada indivíduo, embora 
particular, deve sentir a vida de outro também como a sua vida, pois que 
o é do homem (universal)”. GONELLA, Guido. Op. Cit., p. 13. 
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pessoa deve respeitar a outra pessoa como seu igual (sei eine 
Person und respektiere die anderen als Personen) e, destarte, não se 
define a dignidade como mera qualidade, mas como parte 
inerente de todos os seres do gênero humano, fator essencial 
para que se afaste a condição de dignidade da racionalidade76. 

A filosofia da Escolástica chegou a seguinte 
definição de pessoa: “Persona est rationalis naturae individua 
substantia”. Ou seja, as três características de pessoa são a 
substancialidade (corpo+alma, a pessoa não é um recipiente 
que precisa ser preenchido), a individualidade 
(individualização da humanidade) e a racionalidade 
(autodeterminação, a pessoa é consciente e livre).77 

A dignidade desta pessoa humana tem dois aspectos 
distintos, um ontológico, o homem (enquanto ser), e um 
moral, a conduta cabe a cada um (liberdade). É bom não 
esquecermos, para não cairmos nos erros do subjetivo, que 
a vida moral da pessoa não se exaure nos limites da 

                                                 

76 Luis Fernando Barzotto diz que “por reconhecimento, entende-se aqui 
a prática de considerar o outro como sujeito de direito ou pessoa, isto é, 
como um ser que é ‘fim em si mesmo’ e que possui uma ‘dignidade’ que 
é o fundamento de direitos e deveres. Um sujeito de direito ou pessoa só 
se constitui como tal se for reconhecido por outro sujeito de direito ou 
pessoa: ‘O imperativo do direito é portanto: sê uma pessoa e respeita os 
outros como pessoas’” Justiça Social – Gênese, Estrutura e aplicação de um 
Conceito. Disponível em 
http;//www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/rev_48/artigos/ART_L
UIS.htm, acesso em 06 de abril de 2005, p. 07. 

77 Com relação ao deslocamento da concepção do ser humano de 
indivíduo, mais exatamente no que toca ao Direito Civil, por exemplo, 
Teresa Negreiros diz que “O processo de constitucionalização do direito 
civil implica a substituição do seu centro valorativo – em lugar do 
indivíduo surge a pessoa. E onde dantes reinava, absoluta, a liberdade 
individual, ganha significado e força jurídica a solidariedade social”. 
Teoria do Contrato: Novos Paradigmas. 2ª ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2006, 
p. 11. 
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subjetividade, exige certamente a participação do sujeito na 
ordem subjetiva do mundo ético.78 

Ademais, ao foco deste trabalho (totalitarismo), o 
aspecto da pessoa que merece maior destaque é a 
individualidade que, na compreensão antes apresentada, é 
verdadeiramente o cerne da defesa do Estado Democrático. 

De um lado, o totalitarismo estatal (Soviético), que 
considera o Estado como sujeito absoluto de direitos e 
deveres, ao qual deve ser sacrificada a individualidade 
particular. 

Por outro lado, o individualismo materialista que 
tentou emancipar o indivíduo de qualquer vínculo social, 
negando o universal (humanidade) que existe no individual 
(homem) e, assim, sacrificou a humanidade ao indivíduo. O 
homem, despojado de valores universais, ficou reduzido a 
mero instrumento, escravizado pelo próprio homem (super-
homem, ariano), que se sobrepõe à comunidade dos 
homens. 

Juntem-se as formas de totalitarismo (individual e 
social) com a irracionalidade não raramente observada nos 
homens agrupados em uma multidão e teremos uma 
combinação explosiva que, inevitavelmente, nos termos do 
apresentado no capítulo 1.3, levará à barbárie. No mesmo 
sentido, a seguinte lição de Hannah Arendt: 

 

Grandes números de indivíduos, agrupados em uma 
multidão, desenvolvem uma inclinação quase 
irresistível na direção do despotismo, seja o 
despotismo pessoal ou do governo da maioria; e 
embora a estatística, isto é, o tratamento matemático 
da realidade, fosse desconhecido antes da era 
moderna, os fenômenos sociais possibilitavam este 
tratamento – grandes números justificando o 
conformismo, o behaviorismo e o automatismo nos 

                                                 

78 GONELLA, Guido. Op. Cit. p. 22.  
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negócios humanos – eram precisamente o que, no 
entendimento dos gregos, distinguia da sua a 
civilização persa.79 

 
Com isso, resta clara a importância da concepção da 

pessoa humana (racional, individual e substancial), dotada de 
uma dignidade própria que importa na concepção da mesma 
enquanto ser dotado de liberdade. A universalização deste 
valor (superior) é de fundamental importância para que 
nunca mais a pessoa tenha sua livre iniciativa constrangida a 
curvar a cabeça à prepotência do coletivo e à cega coação 
social. 80 
 
Conclusão 

 
Após o estudo, chegamos a algumas respostas às 

indagações iniciais: a perseguição dos judeus na segunda 
guerra mundial não se deve ao simples ódio racial ou a 

                                                 

79 A condição..., op. cit. p. 53. 

80 Vejamos a Declaração Universal dos Direito do Homem: 
“Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os 
membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o 
fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, Considerando 
que o desprezo e o desrespeito pelos direitos do homem resultaram em 
atos bárbaros que ultrajaram a consciência da Humanidade e que o 
advento de um mundo em que os homens gozem de liberdade de palavra, 
de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade 
foi proclamado como a mais alta aspiração do homem comum, 
Considerando ser essencial que os direitos do homem sejam protegidos 
pelo império da lei, para que o homem não seja compelido, como último 
recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão, Considerando ser 
essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as 
nações, Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na 
Carta, sua fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no 
valor de pessoa humana e na igualdade de direitos do homem e da 
mulher, e que decidiram promover o progresso social e melhores 
condições de vida em uma liberdade mais ampla”. 
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qualquer questão econômica, mas à própria natureza do 
Estado Totalitário, que necessita de um inimigo para manter 
a sua unidade, pela mais absoluta ausência de um bem 
comum a realizar.A Constituição de Weimar não pode ser 
entendida como carente de valores afirmativos. Mais do que 
a dita falta de valores, a falta de hierarquização dos valores 
constitucionais oxidou todo o sistema, levando a um 
travamento inadmissível e sendo fonte de legitimação da 
barbárie. 

Ao Estado Democrático de Direito, erguido após a 
Segunda Guerra Mundial, fez-se necessária a concepção de 
um elemento pelo qual se iguala de forma absoluta os 
homens, simplesmente por serem homens. Este elemento, a 
dignidade da pessoa humana, valor que deve ser reconhecido 
como superior a todos os demais, emancipa o homem de 
toda e qualquer servidão da natureza e da sociedade. Porém, 
não basta com preconizar tais valores, mas dotá-los de 
eficácia, garantindo sua prevalência no sistema jurídico-
político. 
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Ricardo Lupion1 
 

1. GLOBALIZAÇÃO: um mundo sem fronteiras 
 

O século XX foi marcado pela modernização das 
atividades econômicas, pela evolução dos meios de 
comunicação e pela velocidade da informação que 
transformaram o mundo, antes delimitado e demarcado por 
fronteiras terrestres. A sociedade globalizada de “dimensões 
planetárias” privilegiou a livre circulação financeira, de 
mercadorias e de pessoas. 

 
“Mercados abertos, liberdade alfandegária, fim da 
ideia de soberania, eliminação do xenofobismo, 
linhas de produção mundial, capitais flutuantes e de 
extrema volatilidade frequentando mercados 
financeiros sem limites de fronteira, esses os traços 
característicos do processo de maximização da 
rentabilidade econômica, responsáveis pela drástica 
alteração estrutural no modo de produção capitalista 

                                                 

1 Pós-Doutor em Ciências Jurídico-Empresariais pela Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa. Doutor em Direito pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Professor Titular 
de Direito Empresarial na Faculdade de Direito da PUCRS. Professor 
do Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGDir) na Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Coordenador do 
Curso de Especialização em Direito Empresarial da PUCRS. Advogado 
Empresarial. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. 
ricardo.lupion@pucrs.br  
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dos últimos anos.” 2 

 
Os benefícios do fenômeno global foram incontáveis: 

proporcionou o avanço da tecnologia, facilitou a circulação 
financeira, a troca de informações real time e o maior acesso a 
produtos e serviços e o compartilhamento de melhorias e 
descobertas entre países, garantindo o acesso de países em 
desenvolvimento, podendo ser considerado, de certo modo, 
um produto de justiça social.  

Sem dúvida, hoje não é mais possível pensar o mundo 
sem os avanços da tecnologia (pesquisa sem internet?), os 
benefícios da livre circulação financeira (entidades financeiras 
transacionais) e de pessoas (amplo e irrestrito acesso a 
universidades européias e americanas).   

De outra parte, é necessário examinar os efeitos da 
dominação econômica, inclusive a (in)suficiência do aparato 
jurídico nacional frente a sociedade globalizada. Ulrich Beck, 
citado por José Rubens Morato Lei e Patryck de Araújo 
Ayala, destaca que:  

 
“Nesse novo modelo de organização social, o perfil 
dos riscos distancia-se dos riscos profissionais e 
empresariais do Estado nacional, identificando-se 
agora a ameaças globais, supranacionais, sujeitas a 
uma nova dinâmica política e social. Os 
macroperigos dessa nova sociedade caracterizam-se: 
a) por não encontrarem limitações espaciais ou 
temporais; b) por não se submeterem a regras de 
causalidade e aos sistemas de responsabilidade; e, 
sobretudo c) por não ser possível sua compensação, 
em face do potencial de irreversibilidade de seus 

                                                 

2 AGUILLAR, Fernando Herren. “Direito Econômico e Globalização”. 
Direito Global. /  Oscar Vilhena Vieira [et. Al] org. Carlos Ari Sundfeld 
e Oscar Vilhena Vieira – São Paulo: Max Limonad, 1999, p. 269. 
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efeitos, que anula as fórmulas de reparação 
pecuniária”.3 

 
1.1. Efeitos econômicos da globalização  

 
A grande expansão dos blocos econômicos e do livre 

comércio (União Européia, Nafta, Tigres Asiáticos e 
Mercosul) facilitou a circulação de capital, bens e serviços 
com o aumento da importância das empresas multinacionais, 
favorecendo aquisições e fusões entre empresas acarretando 
o aumento do poderio econômico.  

As instituições financeiras transnacionais (FMI - Fundo 
Monetário Internacional, BID - Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, Banco Mundial) fortalecidas pela livre 
circulação financeira passam a exercer forte influência sobre 
os governos nacionais, sob o pretexto de fornecer ajuda 
financeira internacional. 

Os Estados procuram implantar sistemas de proteção 
das indústrias nacionais, como por exemplo, o governo dos 
Estados Unidos que implantou sistema de proteção das 
indústrias automobilísticas americanas contra a invasão das 
concorrentes japonesas. 

Toda essa transformação pode colocar em risco o 
aparato legal do Estado Nacional, sendo, então, necessário 
fortalecer o Poder Judiciário como entidade capaz de fazer 
valer e manter os direitos individuais e as conquistas sociais, 
sobretudo porque diante dessas transformações, o modo de 
produção do direito também sofre a influência do mundo 
globalizado. 
 

                                                 

3 MORATO LEI, José Rubens e AYALA, Patryck de Araújo. Direito 
Ambiental na sociedade de risco. 2ª ed. – Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2004, p. 18. 
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1.2. Efeitos jurídicos da globalização. Antigo 
modelo jurídico europeu. Modelo norte-
americado e novo modelo europeu  

 
A mudança dos padrões de produção, a facilidade do 

deslocamento da atividade econômica de um país para outro 
(fábrica global), a criação de um sistema financeiro sem 
fronteiras, o aumento da importância das empresas 
multinacionais e o intercâmbio entre os países de um mesmo 
bloco econômico, desafiam a atuação dos protagonistas que 
se encontram no jogo do campo jurídico e que fazem, 
interpretam e aplicam a lei.4 

Assim como os efeitos econômicos da globalização 
podem resultar na dominação por um País ou por um bloco 
econômico, o mesmo se passa no campo jurídico, pela 
prevalência do sistema jurídico que esteja mais adaptado ou 
que tenha melhores condições de mais rapidamente se 
adaptar ao ambiente global.   

A produção do direito no antigo modelo europeu 
privilegiava a divisão entre poder e trabalho, isto é, entre 
aqueles que produziam e aqueles que praticavam o direito. Os 
notáveis cuidavam da elaboração das leis, ficavam no topo da 
pirâmide, indiferentes à vida social e distante dos conflitos 
sociais. Já os advogados praticavam o direito e tinham 
contato diário com a realidade da vida quotidiana, mas eram 
vistos como inferiores. Operavam individualmente ou em 
empresas de pequeno porte. O ensino jurídico era voltado 
para a supremacia das regras e da doutrina e não representava 
porta de entrada para advocacia.  

 

                                                 

4 DELAZAY, Yvez e TRUBEK, David M. Trubek.“A Restruturação 
Global e o Direito. A Internacionalização dos campos jurídicos e a 
criação de espaços transacionais”. Direito e Globalização Econômica 
Implicações e Perspectivas. / André-Noël Roth.. [etl. Al]; org. José 
Eduardo Faria – São Paulo : Malheiros Editores, 1996, p.36. 
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No modelo Norte-Americano, os advogados 
corporativos constituem a elite do campo jurídico. Os 
grandes escritórios de advocacia possuem organização 
empresarial e uma experiência prática muito grande, capazes 
de encantar os seus clientes. A advocacia corporativa com 
atuação no planejamento e aconselhamento também se torna 
um modelo. O ensino jurídico norte-americano é porta de 
entrada para a advocacia. Os advogados são selecionados por 
critério de desempenho nas universidades americanas para 
ingressar nas grandes corporações e nos escritórios de 
advocacia.5 

As grandes corporações jurídicas americanas instalaram 
escritórios na Europa para atender às transformações 
ocasionadas pela formação do bloco econômico. Os 
escritórios europeus, provocados pela invasão americana, se 
reorganizaram para atender a crescente demanda desse novo 
modelo, já que o antigo não mais respondia as exigências de 
uma economia globalizada, com um mundo sem fronteiras, 
com empresas transnacionais, etc. 

Os americanos estavam mais preparados porque o 
modelo jurídico norte-americano sempre esteve voltado para 
o estudo do direito comercial. Os europeus criaram 
escritórios híbridos, com práticas jurídicas, contábeis e 

                                                 

5 “A maior parte das faculdades elitistas de direito são privadas e são 
financeiramente independentes das universidades das quais elas fazem 
parte. Elas obtêm suas rendas principalmente das mensalidades dos 
estudantes e das doações de bacharéis e de outros patrocinadores. Mais 
de uma terça parte das rendas anuais de muitas faculdades elitistas são 
provenientes de presentes ou doações e grande parte deste dinheiro tem 
sido doado por advogados ou empresas do setor corporativo. As poucas 
faculdades que tem assistência estatal que se encontram em altas posições 
do círculo elitista (como Michigan e Berkeley) obtêm uma assistência 
adicional de rendas estatais, mas as doações dos seus ex-alunos são 
decisivas para que elas possam competir com as escolas privadas, como 
Harvard, Yale e Stanford”, DELAZAY, Yvez e TRUBEK, David M. 
Trubek. Obra citada, p. 46. 
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econômicas; porém, o modelo americano exerce grande 
influência e causa grande impacto no modo de produção 
jurídica na Europa.6  

Mas não é só no modo de produção do direito que a 
globalização produz efeitos. Essa desterritorialização da 
economia, esse mundo sem fronteiras, também acarretará 
efeitos na soberania do direito nacional.  

 
1.3. Efeitos jurídicos da globalização. 

Enfraquecimento do direito nacional  
 
 Esse mesmo fenômeno pode provocar a perversidade 

da dominação e da submissão econômica pelos países mais 
desenvolvidos.7 É preciso, pois, cautela no exame dos efeitos 

                                                 

6 Os mesmos autores apontam as seguintes transformações : a) 
crescimento dos escritórios de advocacia americanos na Europa no pós-
segunda guerra mundial para auxiliar na administração do Plano Marshall 
e na reconstrução da Europa; b) instalação das Seis Grandes Firmas 
Contábeis, dando à contabilidade um papel importante, antes marginal 
no sistema europeu; c) expansão da importância do papel do Assessor 
Jurídico das Corporações européias; d) adoção, pelos escritórios 
europeus, do mesmo sistema de organização e funcionamento das firmas 
americanas; e) crescimento da aquisições, fusões e incorporações; d) 
americanização do estudo do direito em renomadas universidades 
européias. Idem, págs. 47-80. 

7 “A relação de força entre Estado nacional (poderio político) e os 
proprietários dos meios de produção (poderio econômico), causadores 
da globalização da economia e da mobilidade e internacionalização das 
empresas comerciais, resulta mais favoráveis aos últimos. O equilíbrio 
keynesiano está quebrado. E, como o êxito da coação jurídica, ou seja, o 
modo (e o conteúdo) da regulação social, está diretamente limitado por 
essa relação, o poderio econômico pesa mais sobre as políticas sócio-
econômicas internas”. ROTH, André-Noël. “O Direito em crise: Fim do 
Estado Moderno?”.  Direito e Globalização Econômica Implicações 
e Perspectivas. / André-Noël Roth.. [et. Al]; org. José Eduardo Faria – 
São Paulo : Malheiros Editores, 1996, p.25 
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desse fenômeno, pois o direito precisa encontrar respostas 
para as seguintes indagações:  

 
“¿ Cómo resistirnos ante innovaciones técnicas que van mucho 
más deprisa que las reformas jurídica y que al no encontrar 
prohibiciones expresas tienen el campo libre para provocar 
consecuencias que pueden ser gravosas para la humanidad? 
¿Cómo controlar las astucias con las que funcionan las grandes 
corporaciones jurídicas que el nuevo orden global ha dejado 
indemnes? ¿No sería mejor ante estos hechos cambiar el adagio 
jurídico mencionado e institucionalizar que lo que no está 
expresamente permitido, está prohibido?” 8  

 
Quando a globalização provocar “miniaturização do 

Estado”9, desigualdades e injustiças, o direito não pode ficar 
inerte e deve reagir com todas as suas forças para 
(r)estabelecer a tão almejada solidariedade, criando condições 
para que todos tenham uma vida digna de modo que não se 
transforme em realidade a advertência feita por Celso 
Antônio Bandeira de Mello no sentido de que os países em 
desenvolvimento não caiam na “sedução do canto das 
sereias” dos países desenvolvidos: 

 
“Talvez se possa concluir, apenas, que as condições 
evolutivas para aceder aos valores substancialmente 
democráticos, como igualdade real e não apenas 
formal, segurança social, respeito à dignidade 
humana, valorização do trabalho, justiça social 

                                                 

8 FLORES, Joaquín Herrera. “Los Derechos Humanos en el Contexto 
de la  Globalización: Tres Precisiones Conceptuales”. Direitos 
Humanos e Globalização. Fundamentos e Possibilidades desde a 
Teoria Crítica. / Antonio Carlos Wolkmer [et. Al..]. Org. Salo de 
Carvalho – Rio de Janeiro : Lúmen Juris, 2004, p. 71. 

9 GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. Globalização e Direito no 
Brasil. Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 462, 12 out. 2004. Disponível 
em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5797>. Acesso 
em: 05 nov. 2006. 
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(todos consagrados na bem concebida e mal-tratada 
Constituição Brasileira de 1988), ficarão cada vez 
mais distantes à medida em que os Governos dos 
países subdesenvolvidos e dos eufemicamente 
denominados em vias de desenvolvimento - em 
troca do prato de lentilhas constituído pelos aplausos 
dos países cêntricos - se entreguem 
incondicionalmente à sedução do canto de sereia 
proclamador das excelências de um desenfreado 
néo-liberalismo e de pretensas imposições de uma 
idolatrada economia global. Embevecidos 
narcisisticamente com a própria ‘modernidade’, 
surdos ao clamor de uma população de miseráveis e 
desempregados, caso do Brasil de hoje, não têm 
ouvidos senão para este cântico monocórdio, 
monolítica e incontrastavelmente entoado pelos 
interessados.”10 

 
Conforme antes mencionado, são incontáveis os 

benefícios do fenômeno global - avanço da tecnologia, 
facilidade da circulação financeira, a troca de informações em 
tempo real, maior acesso a produtos e serviços e o 
compartilhamento de melhorias e descobertas entre países, 
garantindo o acesso aos subdesenvolvidos, podendo 
representar, de certo modo, um produto de justiça social. 
Porém:  

 
“O processo de globalização econômica tem se 
orientado por regras ditadas no chamado Consenso 
de Washington [..] passou a ser sinônimo das 
medidas econômicas neoliberais voltadas para a 
reforma e a estabilização de economias emergentes 
– notadamente latino-americanas. Tem por 

                                                 

10  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. A democracia e suas 
dificuldades contemporâneas. Disponível em 
http://jus2.uol.com.br/ doutrina/texto.asp?id=2290 Acesso em 13 nov. 
2006. 

http://jus2.uol.com.br/
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plataforma o neoliberalismo (mediante a redução das 
despesas públicas), a flexibilização das relações de 
trabalho, a disciplina fiscal para eliminar o déficit 
público, a reforma tributária e a abertura do mercado 
ao comércio exterior. Esse consenso estimula a 
transnacionalização dos mercados e a privatização 
do Estado, condenando os tributos progressivos e 
os gastos sociais, em prol da austeridade monetária. 
Pesquisas demonstram que o processo de 
globalização econômica tem agravado o dualismo 
econômico e estrutural da realidade latino-
americana, com o aumento das desigualdades sociais 
e do desemprego, aprofundando-se as marcas da 
pobreza absoluta e da exclusão social”.11 

 
Assim, esse mesmo fenômeno poderia provocar a 

perversidade da dominação e da submissão econômica pelos 
países mais desenvolvidos, conforme duras críticas de Luis 
Roberto Barroso: 

 
“As fronteiras rígidas cederam à formação de 
grandes blocos políticos e econômicos, à 
intensificação do movimento de pessoas e 
mercadorias e, mais recentemente, ao fetiche da 
circulação de capitais. A globalização, como 
conceito e como símbolo, é a manchete que anuncia 
a chegada do novo século. A desigualdade ofusca as 
conquistas da Civilização e é potencializada por uma 
ordem mundial fundada no desequilíbrio das 
relações de poder política e econômico e no controle 
absoluto, pelos países ricos, dos órgãos multilaterais 
de finanças e comércio”.12  

                                                 

11 PIOVESAN, Piovesan. “Direitos Humanos e Globalização”. Direito 
Global. /  Oscar Vilhena Vieira [et. Al] org. Carlos Ari Sundfeld e Oscar 
Vilhena Vieira  – São Paulo : Max Limonad, 1999, p.195. 

12  BARROSO, Luís Roberto. “Fundamentos teóricos e filosóficos do 
novo direito constitucional brasileiro. (Pós-Modernidade, Teoria Crítica 
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Paulo Lobo também adverte que a globalização 

“procura transformar o globo terrestre em um imenso e 
único mercado, sem contemplação de fronteiras e diferenças 
nacionais e locais”. Esclarece que o fenômeno “tende a uma 
padronização e uniformização de condutas” no exclusivo 
interesse do aumento do lucro das “empresas 
transnacionais”. Conclui que um dos grandes desafios será o 
de evitar o “notável enfraquecimento do direito nacional, que 
se torna impotente”.13   

 
Quanto ao enfraquecimento do direito nacional, vale 

transcrever o impressionante relato de José Eduardo Faria 
que, após abordar os pilares de uma sociedade global - livre 
circulação de bens, capital e pessoas – chama a atenção para 
os seguintes efeitos: 

 
“Ao levar a política a ser substituída pelo mercado 
como instância de regulação social, em outras 
palavras, esse fenômeno tornou a autonomia 
decisória dos governantes vulnerável a opções feitas 
em outros lugares sobre as quais têm escasso poder 
de influência e pressão. [...] Esvaziou a ideia de 
justiça via política tributária e converteu os cortes de 

                                                 

e Pós-Positivismo”. Estudos em de Direito Constitucional em 
homenagem a José Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros Editores, 
2003, p. 24.  

13 LOBO, Paulo Luiz Netto. Direito do Estado federado ante a 
globalização econômica. Jus Navigandi, Teresina, ano 5, n. 51, out. 
2001. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp 
?id=2243>. Acesso em: 05 nov. 2006. Em outra passagem o autor 
esclarece: “A globalização econômica, desde a década de oitenta do 
século vinte, tem apresentado uma característica instigante: seu avanço 
se dá as expensas dos direitos nacionais, é dizer, da redução dos poderes 
dos Estados nacionais, máxime no que concerne aos direitos sociais e 
econômicos”. 
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gastos sociais e o encolhimento do Estado em 
instrumento de redução de direitos e, por 
consequência, da própria cidadania. Pôs em cheque 
todo um sistema de garantias, proteção e oferta de 
condições materiais básicas conquistado 
democraticamente e justificado em nome da 
equalização de oportunidades.”14 

 
 A redução dos direitos sociais já alcançados e 

reconhecidos pelo direito nacional também é um dos 
postulados da globalização, produzindo-se o que o espanhol 
Joaquín Flores denomina de “el malestar del desarrollo”15 no 
plano social.  Sustenta-se que a excessiva proteção aos 
direitos sociais constitui sério obstáculo ao desenvolvimento 
econômico. Surge, então, a difícil tarefa de encontrar o ponto 
de equilíbrio apaziguador do embate entre as forças do 
Estado do bem-estar social e da liberdade de empreender as 
atividades econômicas. 

A adaptação das economias nacionais aos modelos 
globalizados vem acarretando a retirada do Estado da posição 
de Estado-Protetor na área da saúde, da educação, do 
trabalho e da previdência, que vem sendo transferidas para a 
iniciativa privada mediante a implantação de programas de 
privatização de empresas públicas, de concessão de serviços 
públicos, de assistência médica e previdenciária 

                                                 

14 FARIA, José Eduardo. “A crise do Judiciário no Brasil : notas para 
discussão”. Jurisdição e direitos fundamentais : anuário 2004/2005 / 
Escola Superior da Magistratura do Rio Grande do Sul – AJURIS; coord. 
Ingo Wolgang Sarlet – Porto Alegre : Escola Superior da 
Magistratura:Livraria do Advogado. Ed. 2006,  vol. I, tomo I, p. 32 

15 FLORES, Joaquín Herrera. Obra citada, p. 75. Vide também 
MARQUES NETO, Agostinho Ramalho. “Neoliberalismo: O Declínio 
do Direito”. Direitos Humanos e Globalização. Fundamentos e 
Possibilidades desde a Teoria Crítica. / Antonio Carlos Wolkmer [et. 
Al..]. Org. Salo de Carvalho – Rio de Janeiro : Lúmen Juris, 2004, p. 103. 
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(complementar), deixam claro a diminuição da atuação e 
proteção estatal nessas áreas. 16 

De outro lado, a sociedade globalizada, 
desterritorializada e sem fronteiras se transforma em 
sociedade sem limites, podendo criar ambiente propício para 
abusos. No âmbito da proteção dos direitos do consumidor, 
por exemplo, a avassaladora remessa de e-mails não 
solicitados (spam) invade a privacidade das pessoas, expondo-
as a situações de risco, de contratação não desejada, de 
endividamento, entre outras.17  

Paulo Lobo destaca que “o meio mais eficiente de 
desconsideração do direito nacional é o da utilização 
massificada de condições gerais dos contratos”.18 Esse poder 
normativo das empresas multinacionais ultrapassa fronteiras 
e, uma vez estipuladas as condições e cláusulas gerais, elas se 
irradiam para todos os seus destinatários.19  

                                                 

16 “Ao longo do século XX o Estado ocupou diversas posições em face 
da iniciativa privada, ora em avanço ora em recuo na linha demarcatória 
de suas competências. O Estado já foi mero expectador das ações 
econômicas, mas progressivamente avançou para ocupar posições ativas 
e conformadoras da economia”. AGUILLAR, Fernando Herren. Obra 
citada, p. 274.  

17 “A cibernética, cujos avanços são alvissareiros, pode conceber 
rebentos enxeridos e mesquinhos, cabendo à sociedade enquadra-los, 
submetendo os robôs mais assanhados à disciplina de caserna”. 
TEPEDINO, Gustavo. “Computador Bisbilhoteiro”. Temas de direito 
civil. 3ª ed. atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 541. Ver SILVEIRA, 
Paulo A. Caliendo Velloso da. “Proteção de dados no direito 
comparado”. Revista Ajuris, vol. 71, 1997, págs. 302-343.  

18 Paulo Luiz Netto Lobo. Obra citada. 

19 Ricardo Lorenzetti esclarece que “ya existe uma costumbre transnacional 
(lex mercatoria), que se va generalizando y aplicando em los Derechos nacionales com 
uma enorme influencia. La mayoría de los países reciben y aplican contratos como el 
franchising, leasing, factoring, securities, swap, y otros, sin dictar leyes y aceptando las 
costumbres o su tipicidad social”. Para em seguida advertir: “Las normas que facilitan 
el comercial son importantes y deben ser favorecidas, pero ese comercio permite crear 
grandes conglomerados empresarios con una amplia capacidad de influir sobre los 



Agemir Bavaresco; Francisco Jozivan Guedes de Lima (Orgs.) 727 
 

 

 

Dada a capacidade de contratação dessas empresas 
multinacionais em qualquer país, sem limitação de distância - 
aliás, a facilidade de circulação de bens, capital e serviços é a 
principal característica da criação dos blocos econômicos – 
resulta na potencialização do poder normativo dessas 
empresas, como assinalou Paulo Lobo, que seria exercido 
pela uniformização do padrão contratual que, para o autor, 
ostenta todas as características de lei, quais sejam, 
“generalidade, abstração, uniformidade e inalterabilidade”.20   

A existência desse poder normativo já seria suficiente 
para a incidência dos direitos fundamentais na solução de 
conflitos, como mecanismo de proteção do direito nacional. 
Ingo Sarlet sustenta a vinculação dos particulares aos direitos 
fundamentais, como por exemplo, no âmbito das relações 
contratuais desiguais entre os particulares e os detentores de 
poder privado, social ou econômico.21 Na mesma senda, 
Facchini defende a aplicação da Constituição nas “relações 
interprivadas” e Tepedino adverte “não se podem excluir as 
relações jurídicas privadas” da nova ordem pública.22 

                                                 

Estados nacionales, de modo que debería regularse la competencia o bien aplicar de 
un modo más contundente el orden público nacional. Las reglas institucionales del 
comercio internacional deben ser complementadas aceptando un derecho de protección 
de los consumidores a escala global. De lo contrario, se profundizan las asimetrías y 
se crean  importantísimas fllas del mercado, así como situaciones de competencia 
legislativa”. LORENZETTI, Ricardo Luis. Tratado de los contratos : 
parte general / 1ª ed. Santa Fé : Rubinzal-Culzoni, 2004, p 29. 

20 Idem.  

21 Sob o título “Direitos Fundamentais e Direito Privado: algumas 
considerações em torno da vinculação dos particulares aos direitos 
fundamentais” Ingo Sarlet faz um profundo e extenso exame da questão. 
A Constituição concretizada: construindo pontes com o público e 
o privado / José Luís Bolzan de Morais... [et. al.]; org. Ingo Wolgang 
Sarlet – Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, págs. 107-163.   

22 FACCHINI NETO, Eugenio. Reflexões histórico-evolutivas sobre a 
constitucionalização do direito privado”. Constituição, Direitos 
Fundamentais e Direito Privado / Adalcy Rachid Coutinho... [et. Al]; 
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2. (DES)GLOBALIZAÇÃO: MUNDO COM 
FRONTEIRAS? 

 
As profecias econômicas indicavam que o século XXI 

seria marcado pela modernização das atividades econômicas, 
pela evolução dos meios de comunicação e pela velocidade 
da informação que transformariam o mundo, antes 
delimitado e demarcado por fronteiras terrestres. A sociedade 
globalizada de dimensões planetárias privilegiaria a livre 
circulação financeira, de mercadorias e de pessoas. 

Todavia, a crise financeira de 2008 que abalou a 
economia americana e a européia com repercussões em 
diversos países, fez presentes as palavras de Francesco 
Galgano no sentido de que, nesses momentos de crises 
graves, “la mano invisible publica se ha convertido em la mano 
visible”23 

                                                 

org. Ingo Wolfgang Sarlet – Porto Alegre : Livraria do Advogado 
Editora, 2003, pp. 46-47. Ver também TEPEDINO, Gustavo. “A 
incorporação dos direitos fundamentais pelo ordenamento brasileiro: sua 
eficácia nas relações jurídicas privadas”. Revista da Ajuris n. 100, p. 167, 
ano XXXII, dezembro, 2005. 

23 O jurista também esclarece que essa intervenção do Estado se revela 
necessária porque “la economia revela no estar em condiciones de autogobernarse, 
según los mecanismos internos del mercado, y además, de no ser adecuada para 
garantizar, por sí misma, um desarrollo económico equilibrado y coordinado com el 
progreso civil e social. Es ya universal La aceptación de que Le corresponde al Estado 
la tarea de garantizar el funcionamiento y el desarrollo Del sistema económico, junto 
con la nueva tarea – particularmente destacada por las Constituciones más recientes 
– de coordinar las exigencias del desarrollo económico con las de la justicia social y del 
pleno desarrollo de la persona humana. Los juristas registran, a un mismo tiempo, el 
cambio en el carácter económico de la libertad económica privada, ya que por el hecho 
de quedar insertada en un sistema de régimen público de la economía, ella se presenta 
– como fue definida recientemente – en su condición de libertad de desarrollo de la 
empresa dentro del marco establecido por el poder público”. GALGANO, 
Francesco. Derecho Comercial, El Empresário, Santa Fe de Bogotá-
Colombia: Editorial Temis, volumen I, 1999, págs. 121/122 
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Essa crise criou movimento que poderia ser chamado 
de desglobalização econômica: um mundo com fronteiras 
econômicas com severas medidas protetivas que os 
governos nacionais adotaram para reduzir a entrada de 
produtos importados que pudessem causar retração nas 
indústrias nacionais e agravar, ainda mais, a recessão 
econômica no país. 

O pacote anticrise do governo americano - American 
Recovery and Reinvestment Act of 2009 - contém restrição à 
importação de produtos ao obrigar a aquisição de ferro, aço 
e concreto de empresas americanas para uso e financiadas 
pelo pacote do governo.24  

A Argentina – principal parceira comercial do Brasil 
no Mercosul – passou a criar fortes restrições para 
importação de produtos brasileiros, como ocorreu, por 
exemplo, com a importação de calçados brasileiros.  

O governo argentino suspendeu as licenças 
automáticas, exigindo, a cada embarque, que o exportador 
brasileiro obtenha uma licença prévia antes de levar a 
mercadoria até a fronteira entre os dois países. 

Essa medida representou uma forte barreira à entrada 
de produtos brasileiros no país vizinho e, em decorrência 
dessa medida protecionista, a participação dos calçados 
brasileiros no mercado argentino caiu de 71% em 2005 para 
43% no primeiro quadrimestre de 2009.25 

                                                 

24 “A large portion of the funding will be targeted toward immediate projects designed 
to strengthen the nation’s infrastructure:  roads, bridges, tunnels, public transit, water 
systems, and ports. This infrastructure investment will create demand for domestically-
produced goods, such as iron, steel, and concrete”. Disponível em 
<http://brown.senate.gov/newsroom/press_releases/release / 
?id=67A40055 

-3373-474B-B700-E3751C47D4AA>. Acesso em 15/02/2009.  

25 “Argentina barra 4 milhões de sapatos brasileiros”. Zero Hora, terça-
feira, 12/05/2009, p. 14.  
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Além dessa restrição, a Argentina também criou “um 
sistema de um por um para as importações de produtos dos 
setores de calçados, brinquedos e eletrodomésticos”, isto é, 
para cada US$ 1 de produto importado, a empresa Argentina 
deve exportar US$ 1.26 Em recente reunião, os 
representantes dos dois países buscam alternativas para 
levantar essas barreiras.27  

Mas não é só. Além dessas medidas protetivas dos 
governos nacionais, o mundo também assistiu a outras 

                                                 

26 “Dolar por dólar nas trocas com a Argentina”. Zero Hora, segunda-
feira, 15/062009, p. 19 

27 Representantes do governo brasileiro se reúnem com delegação da 
Argentina para tentar minimizar as tensões no comércio bilateral, 
atribuídas a medidas que ambos os países aplicaram para se proteger da 
crise financeira global. As discussões darão continuidade às conversas 
mantidas em fevereiro em Buenos Aires. As últimas divergências na área 
entre Brasil e Argentina decorrem da série de restrições que os argentinos 
impuseram a produtos brasileiros, e que foram respondidas com medidas 
similares pelo Brasil. As restrições atrasaram em até dois meses a entrada 
de produtos do Brasil na Argentina, o que gerou queixas, sobretudo das 
indústrias brasileiras. O embaixador do Brasil na Argentina, Enio 
Cordeiro, afirmou, após reunião com empresários paulistas, que o 
"desejo" de reduzir as restrições é "partilhado" pelos dois países. 
Disponível em 
<http://www.valoronline.com.br/?impresso/brasil/89/6175933/ 
argentinos-e-brasileiros-buscam-acordo&scrollX=0&scrollY=170&tam 
Fonte=> Acesso em 25/03/2010. 

http://www.valoronline.com.br/
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medidas restritivas28 e a reedição de políticas governamentais 
de welfare state.29 

                                                 

28 “Medidas claras de protecionismo vêm sendo tomadas numa 
velocidade espetacular ao redor do mundo:  

- a Ucrânia aprovou um aumento na taxa de importação para carnes de 
12% para 120%, violando acordos da OMC;  

- a Indonésia subiu as alíquotas de 500 produtos e estabeleceu registro 
de licença de importação, que complica a entrada de produtos 

estrangeiros;  

- a Índia aumentou em 20% a taxa sobre o óleo de soja;  

- O Mercosul também passou a examinar alta tarifária, mas no limite de 
35% permitido pela OMC;  

- a Rússia já anunciou a intenção de subir a tarifa de importação de 
automóveis para 35% e quer aumentar a ajuda a seus produtores de 
carnes o que freará exportações do Brasil;  

- europeus e americanos têm delineado programas de subsídios nas áreas 
automotiva, têxtil e siderúrgica.  

[...] 

 Uma das medidas que mais chamou atenção foi o anúncio pelo governo 
americano do Buy American Act. A proposta estipulava que todo aço 
comprado pelo governo americano com dinheiro do pacote de US$ 920 
bilhões de Obama, deveria ser produzido nos Estados Unidos. Era um 
sinal claro de que os americanos começariam a erguer barreiras 
protecionistas. Em função das reações negativas ao redor do mundo, o 
Senado suavizou a medida na noite de 04 de fevereiro, ao estipular que 
as siderúrgicas americanas terão preferência, desde que isso não viole os 
acordos comerciais dos Estados Unidos. Sem dúvida vivemos dias 
cinzentos”. Alexsandro Rebello Bonatto. Disponível em < 
http://www.cofecon.org. br 
/index.php?option=com_content&task=view&id=1752&Itemid=99. 
Acesso em 10/013/2010.  

29 Nesse sentido o “ARRA” American Recovery and Reinvestment Act of 2009: 
“The purposes of this Act include the following: (1) To preserve and create jobs and 
promote economic recovery. (2) To assist those most impacted by the recession. (3) To 
provide investments needed to increase economic efficiency by spurring technological 
advances in science and health. (4) To invest in transportation, environmental 
protection, and other infrastructure that will provide long-term economic benefits. (5) 
To stabilize State and local government budgets, in order to minimize and avoid 

http://www.cofecon.org/
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Felizmente esse movimento ficou apenas no campo 
das restrições econômicas. A tragédia ocorrida no Haiti, no 
Chile e no Japão e, recentemente, na Síria, vitimando milhares 
de pessoas, fez o mundo se mobilizar com ajudas 
humanitárias dos governos de diversos países, empresas e 
celebridades.  
 

3. Conclusões 
 
Enfim, a alvorada do século XXI impõe um novo 

desafio às forças do direito. Os efeitos da globalização e do 
mundo planetário30 exigem que o direito imponha a sua força 

                                                 

reductions in essential services and counterproductive state and local tax 
increases”.Public Law 111–5, 111th Congress, Feb. 17,2009. Disponível em 
<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ5/pdf/PLAW-
111publ5. pdf> . Acesso em 10/11/2009. “Studies indicate that for every $1 
billion invested in infrastructure projects, anywhere from 35,000 to nearly 50,000 
jobs are created. According to an American Alliance for Manufacturing (AAM) 
study by the University of Massachusetts (Political Economy Research Institute), 
significant investment in infrastructure could also create more than 250,000 
manufacturing jobs. New jobs would be created in such industries as fabricated metals 
(38,000), concrete and cement (21,000), glass-rubber-plastics (15,000), steel 
(9,000), and wood products (8,200). The report also notes that even more 
manufacturing jobs could be created if more U.S.-made materials are used.  Utilizing 
100 percent domestically-produced inputs for infrastructure projects would yield an 
increase of 77,000 jobs. 69,000 of these jobs would be in the manufacturing sector, 
representing a 33 percent increase in total manufacturing jobs generated”. 
Disponível em <http://brown.senate.gov/newsroom/ 
press_releases/release / ?id=67A40055-3373-474B-B700-
E3751C47D4AA>. Acesso em 15/02/2009. 

30 Stiglitz sustenta que “se a globalização não logrou êxito em reduzir a 
pobreza, também não teve sucesso em garantir a estabilidade”. 
STIGLITZ, Joseph E. A globalização e seus malefícios. Tradução 
Bazán Tecnologia e Linguística – São Paulo: Futura. 2002, p. 32. José 
Eduardo Faria esclarece que “a globalização é um fenômeno perverso, 
aprofundando a exclusão social à medida que os ganhos de 
produtividade são obtidos à custa da degradação salarial, da 
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transformadora de modo a defender as conquistas sociais do 
século XX.  

A pós-modernidade, vocábulo de variadas acepções, 
representa uma nova maneira de ver e ser no mundo. 
Tradicionalmente o debate jurídico centrava-se em torno das 
formas do Estado Moderno, sobretudo pelas comparações, 
distinções, vantagens e desvantagens entre as características 
do Estado Liberal – que protegia os indivíduos contra 
qualquer interferência estatal nas suas relações privadas - e o 
Estado Social, que orientava as condutas humanas, com 
ampla promoção do desenvolvimento social, como antes 
referido neste trabalho.  

Todavia, a complexidade do mundo atual, a mudança 
de paradigmas, a velocidade da informação, facilitação da 
circulação de pessoas, bens e dinheiro, são mudanças que 
colocam em dúvida o monopólio e a capacidade do Estado 
em promulgar regras jurídicas, ou pelas palavras de André-
Noel Roth, o Estado organizador central e agente principal 
da regulação social “não cabe mais na sociedade atual, em 
grande parte por causa do desenvolvimento da economia, 
caracterizada pela sua globalização”.31  

O prestigiado jurista suíço, com apoio em Teubner e 
Willke, esclarece que “a complexidade (conjunto de todos os 
eventos possíveis) crescente da sociedade impede sua 
regulação com os instrumentos tradicionais de coação, 
demasiado simples, baseados sobre poder e o dinheiro” e 
propõe o desenvolvimento de um direito reflexivo, ou seja, 
“um direito procedente de negociações, de mesas redondas, 
etc. [...] tentativa para encontrar uma nova forma de 

                                                 

informatização da produção e do subsequente fechamento de postos de 
trabalho convencional na economia formal”. Obra citada. p. 41. 

31 ROTH, André-Noel. Obra citada, p. 14 



734 Direito & Justiça: Festschrift em homenagem a Thadeu Weber 
 

 

 

regulação social, outorgando ao Estado e ao direito um papel 
de guia (e não de direção) da sociedade”.32  

 
Mas esse sistema de autorregulação ou de flexibilização 

do caráter autoritário do direito, em países em 
desenvolvimento, como no caso do Brasil com acentuado 
desnivelamento social, políticas públicas que não atendem as 
necessidades essenciais da população aumentaria ainda mais 
as desigualdades materiais entre as pessoas dada a 
incapacidade de representação das camadas mais pobres da 
população.  

O comportamento de algumas corporações mundiais 
poderia exemplificar essa situação. Na medida em que podem 
impor uma stantardização global dos seus métodos e modelos 
contratuais, neutralizam o modo de produção do direito 
podendo causar sérios danos aos valores, regras e princípios 
que regem as relações contratuais.33 Porém, o movimento 
rumo à socialização do direito não pode ser interrompido 
pela (re)implantação do primado de uma mera e formal 
liberdade contratual, um dos ideais da Revolução Francesa.34 

                                                 

32 Idem.  

33 “A globalização cria complexidade e aumenta a interdependência do 
sistema jurídico em relação ao seu ambiente externo. Surgem novos 
temas, comportamentos inéditos, atividades econômicas atípicas, 
agregações políticas pouco usuais e outros eventos que carecem de 
regulação jurídica. O sistema jurídico, apesar de toda essa turbulência no 
ambiente, está sempre aberto aos influxos e requisições que a economia 
e a política, por exemplo lhe apresentam”. CAMPILONGO, Celso 
Fernandes. “Teoria do Direito e Globalização Econômica”. Direito 
Global. /  Oscar Vilhena Vieira [et. Al] org. Carlos Ari Sundfeld e Oscar 
Vilhena Vieira  – São Paulo : Max Limonad, 1999, p. 83.   

34 “As palavras de ordem são eficiência e lucro. As empresas e os 
indivíduos que não se adaptam à economia e mercado globalizada, não 
merecem sobreviver. A concorrência se torna brutal, num estado de 
barbárie carreado pela seleção natural do mercado. Natural, como se 
houvesse igualdade de oportunidades para assegurar uma competição 
justa, que permitisse indistintamente o acesso a condições dignas para 
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Por isso que o mundo contemporâneo do terceiro 
milênio impõe importantes desafios para o Poder Judiciário, 
entre as quais, inegavelmente, se encontra relevante missão 
de “transformação positiva da realidade social”35 e a tarefa de 
não deixar sucumbir a autonomia do Estado-Nação pela 
internacionalização e expansão da “Lex Mercatoria, da Lex 
Informática e do Direito da Produção” conforme  refere José 
Eduardo Faria 36 ou, ainda, da “Lex Sportiva Internationalis.”37  

 Nesse papel “[...] os juízes deixam de ser, como têm 
sido até agora, exclusivamente árbitros distantes e 
indiferentes de conflitos privados ou de litígios entre 
indivíduos e o Estado”38 e passam a exercer uma função 
corretiva ou redistribuitiva das distorções provocadas pelo 
desnivelamento social.39 

                                                 

empresas e indivíduos verdadeiramente mais competentes e que não 
subsistissem simplesmente pela detenção de maior poder econômico, 
habilmente travestido e apresentado como maior eficiência”. 
SILVEIRA, Eduardo Teixeira. “Globalização e Neoliberalismo; o direito 
de concorrência entre empresas nacionais e transnacionais”. Revista de 
Direito Constitucional e Internacional. vol. 40, p. 69 . 

35 Ver importante texto de Gregório de Almeida que atribui ao Poder 
Judiciário a função primordial de “implantar materialmente o Estado 
Democrático de Direito delineado no art. 1º da Constituição da 
República Federativa do Brasil”. ALMEIDA, Gregório Assagra de. O 
Poder Judiciário Brasileiro como Instituição de transformação 
positiva da realidade social. Disponível em  
<http://www.trt15.gov.br/escola_da_magistratura /Rev15Art8.pdf>. 
Acesso em: 28. nov. 2006.  

36 FARIA, José Eduardo. Obra citada, p. 39 

37 Trata-se do direito criado pela FIFA para regular o futebol do planeta. 
CAMPILONGO, Celso Fernandes, Obra citada, p. 84. 

38  COMPARATO, Fábio Konder.  “Novas Funções Judiciais do Estado 
Moderno”. Revista dos Tribunais, vol. 614, págs. 14-22.  

39 Vide o impressionante relato de Ihering - transcrito por Eros Roberto 
Grau - que retrata a atuação de um juiz insensível e distante da realidade 
social. A impassividade do magistrado pode ser sintentizada no seguinte 
diálogo entre o Pretor e o pobre homem que estava à sua frente: “A 



736 Direito & Justiça: Festschrift em homenagem a Thadeu Weber 
 

 

 

Nesse mister – alerta José Eduardo Faria – é necessário 
evitar a “instrumentalização ideológica de temas e matérias 
como aposentadoria, seguro-saúde, mensalidade escolar, 
previdência pública, inquilinato, rescisão de contrato 
trabalhista, cobrança de imposto territorial urbano, etc”40 
cujos temas assumem o estigma de uma perigosa 
automatização e padronização dos julgados, situação que 
pode comprometer a imparcialidade, a autoridade e o 
prestígio das decisões judiciais. 

 O Ministro aposentado do Superior Tribunal de 
Justiça Ruy Rosado sintetiza a qualificação do magistrado nos 
seguintes termos:  

 
“o mundo contemporâneo necessita do juiz-jurista 
(o técnico com boa formação profissional, capaz de 
resolver a causa com profundidade e adequação), do 
juiz-cidadão (com percepção do mundo que o 
circunda, de onde veio a causa que vai julgar e para 
onde retornarão os efeitos da sua decisão), do juiz-
moral (com a ideia de que a preservação dos valores 
éticos é indispensável para a legitimidade de sua 

                                                 

cuanto se eleva el valor de tus predios, a mil ases o a menos? Lo menos, a mil 
quinientos. – Pues necessitas antes de que podamos formalizar el pleito, depostiar em 
manos de los Pontífices quinientos ases. Vete, pues, entrega esa cantidad, recoge el 
recibo y cuando me lo presentes, admitiré la demanda. Me es imposible proporcionarme 
esa cantidad. De onde he de sacar yo quinientos ases, cuando soy um pobre hombre, a 
quem el demandado despojo de toda sua hacienda? Eso es asunto de tu incumbência; 
sin previa prestacion del sacramentum, yo no puedo admitir la demanda. Pero si mi 
asunto es lo más claro del mundo! Los testigos que he traído conmigo, están dispuestos 
a confirmar, com juramento, cada palabra que yo pronuncie; no soy yo sino el 
demandado quien perderá el pleito y éste en definitiva, será el que haya no pagar el 
sacramentum. Eso dice todo el mundo! Por mi parte no puedo ayudarte: tengo atadas 
las manos; dirigete a los Padres y acaso te dispensen el deposito”. GRAU, Eros 
Roberto. A Ordem econômica na constituição de 1988 (Interpretação e 
crítica), 3ª ed. rev. e ampl., São Paulo : Malheiros Editores, 2000, págs. 16-
18. 

40 FARIA, José Eduardo. Obra citada, p. 39 
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ação), do juiz-administrador (que deve dar 
efetividade aos procedimentos em que está 
envolvido, com supervisão escalonada sobre os 
assuntos da sua vara, do foro, do tribunal, dos 
serviços judiciários como um todo).41 
 

Enfim, é preciso afastar o paradoxo do Brasil injusto. 
País juridicamente civilizado, mas com garantias formais. As 
garantias constitucionais não podem ser transformadas em 
“promessa constitucional inconsequente”, na feliz 
advertência do Min. Celso de Melo.42 O Poder Judiciário, 
quando necessário, deve reagir para não transformar o Brasil 
no país das desilusões.  

 
 

                                                 

41 Ruy Rosado de Aguiar Jr. “A função jurisdicional no mundo 
contemporâneo e o papel das escolas judiciais” Jurisdição e Direitos 
Fundamentais: anuário 2004/2005. Ingo Wolfgang Sarlet (Coord.). Porto 
Alegre: Escola Superior da Magistratura: Livraria do Advogado, 2006. v. 
1, t. 2, p. 350.  

42 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 271286 AgR / RS, 2ª Turma, 
Relator: Ministro Celso de Melo. Diário da Justiça de 24-11-2000 p. 
101           



 

Ricardo Timm de Souza* 
 
I - Introdução 
 
 A modernidade filosófica se caracterizou, em boa 
medida, pelo estatuir de uma posição criticamente sólida do 
sujeito histórico que levou a cabo a própria modernidade 
como fenômeno cultural-civilizatório, desde seus alvores. 
De algum modo, o pensamento filosófico, pelo menos desde 
Descartes – mas provavelmente desde bem antes2 – até o 
apogeu do Idealismo alemão, consiste na solidificação 
crítico-filosófica daquilo que se convencionou chamar de 
“identidade subjetiva” do indivíduo moderno. Pode-se 
avançar que mesmo aqueles filósofos que de algum modo se 
apresentam contracorrente, privilegiando outros temas que não 
a crítica da racionalidade subjetiva, no fundo realizam esta 
crítica do sujeito, penetrados que são pelo espírito da época – 
ou não seriam filósofos em sentido mais estrito. É evidente, 
porém, que a tematização própria deste fato não se dá de 
maneira assim tão simples; e muitas vezes temos de 
investigar, criativamente, o reverso das cosmologias e críticas 
da razão que proliferam nos primeiros tempos da 
modernidade e ao longo de sua edificação, com o intuito de 

                                                 

1 Texto anteriormente publicado in: SOUZA, Ricardo Timm de., Justiça 
em seus termos – dignidade humana, dignidade do mundo, Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2010. 

* Professor Titular da Escola de Humanidades da PUCRS. 
www.timmsouza.blogspot.com.br . 

2 Cf. SOUZA, Ricardo Timm de. Sentidos do Infinito - A categoria de 
“Infinito” nas origens da racionalidade ocidental, dos pré-socráticos a Hegel, Caxias 
do Sul: EDUCS, 2005. 

http://www.timmsouza.blogspot.com.br/
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descobrirmos em que sentido específico essas cosmologias e 
críticas da razão significam, ao fim e ao cabo, o reforço 
exatamente do que estamos sugerindo: a fixação de sólidos 
estatutos filosóficos de validação do “sujeito moderno”, leia-
se: do indivíduo falimentar no sentido da análise de Adorno, 
como examinado no primeiro capítulo desse livro. 
Destaque-se, porém, que, antes dos tempos de derrocada, 
tivemos os tempos de glória, e a primeira não teria 
acontecido sem a segunda. Não cabe aqui entrar em detalhes 
a respeito deste assunto, já referido anteriormente em termos 
de generalização; seja referido apenas, por exemplo, que a 
forma com que filósofos específicos abordam, direta ou 
indiretamente, categorias específicas no contexto de sua obra 
– como aquela de “infinito”, por exemplo – tem a ver com 
a questão central da “posição do ser humano no cosmo” 
antes do que com qualquer veleidade racional: pois a filosofia 
e os filósofos não se interessam por categorias quaisquer, mas, 
exatamente, por categorias fulcrais para a auto-compreensão 
de um determinado tempo3. É evidente que estamos aqui 
tangenciando uma temática sobremaneira espinhosa que, 
pressupondo uma espécie de psicanálise da cultura e da 
filosofia, soubesse trazer à consciência da época que 
interpreta não apenas os elementos e idéias claras e distintas 
facilmente reconhecíveis da época interpretada, mas 
igualmente os elementos obscuros e indistintos – por assim 
dizer “inconscientes” – desta era.  
 De qualquer forma, este tema da detecção consciente 
não é um problema no que diz respeito àquele que é, ao 
contrário da posição que lhe atribui certo imaginário 
consagrado, candidato ao trono da clareza filosófica: Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel – indubitavelmente dos 
maiores, senão o maior, entre os filósofos de todas e de 

                                                 

3 Cf. nosso livro já cit. Sentidos do Infinito - A categoria de “Infinito” nas origens 
da racionalidade ocidental, dos pré-socráticos a Hegel. 
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qualquer época – teve como preocupação até mesmo, por 
vezes, quase se poderia dizer, obsessiva, o esclarecimento 
cabal de suas posições e da articulação entre elas. A 
elaboração de seu sistema é, exatamente, o processo de 
esclarecimento progressivo da racionalidade ocidental até os 
seus limites especulativos, limites que – e o dizemos sem 
nenhum rasgo de inventividade retórica – nada têm de rasos. 
Em outros termos, Hegel leva a razão ocidental até onde esta 
poderia ir, ou seja, até os seus limites, e daí deriva sua 
importância extrema; este impulso é o verdadeiro coração de 
seu sistema. O espírito absoluto que se encontra consigo 
mesmo – e aqui não pronunciamos novidade alguma – é o 
non plus ultra da inteligência filosófica da tradição, ou seja, da 
racionalidade especulativa. É necessário que se compreenda 
cabalmente este fato, para que a tese que aqui apresentamos 
possa ser, por sua vez, compreendida em seus elementos 
essenciais.  
 Não cabe aqui um levantamento das etapas históricas 
subsequentes que culminam na promulgação da dissolução 
da própria idéia de sujeito moderno. Não é preciso uma 
investigação intelectual muito alentada para que salte aos 
olhos o fato de que, independentemente do teor exato desta 
promulgação de “morte do sujeito”, é de algum modo um 
determinado “sujeito” que ainda fala, ainda que 
“pulverizado” nas disseminações culturais. Mais útil do que 
estabelecer juízos de realidade a respeito desta entidade 
“sujeito” – e valorizando a antípoda de uma tal promulgação 
de índole “estruturalista” pelo seu valor de levar a cabo um 
processo já em curso pelo menos desde os alvores da 
contemporaneidade4 –, cumpre notar a importância que, ao 
assumirem centralidade as questões, por exemplo, da relação 

                                                 

4 Cf. nosso livro já citado Totalidade & Desagregação..., especialmente p. 
15-29. 
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extremadamente complexa entre a ciência e a ética5, reveste-
se novamente a questão do sujeito. Pois, se é verdade que, 
em nível mundial, os temas que dizem respeito à ética 
assumem um renovado vigor, é evidente que, quer se queira 
quer não, a questão da subjetividade reassume uma posição 
central – pois não há ética sem alguém – sem algum sujeito 
– que aja. 
 A questão de que trata o presente texto é exatamente 
esta. Que tipo de sujeito é possível conceber, para que à ação, 
ao agir, possa ser atribuída a característica central de 
responsabilidade, de responsividade, às exigências de rigor 
que se fazem a esta ação e a este agir? É evidente que não 
um sujeito ao estilo moderno, no usufruto espontâneo de 
sua congênita liberdade constitutiva e finalmente 
irresponsável por tudo, a não ser por sua perduração. Há que 
pensar em uma nova estrutura de subjetividade. Para tal, 
propõe-se a seguir os seguintes passos: a) um delineamento 
inicial da constituição da identidade subjetiva, a partir de seu 
mais acabado formato, o hegeliano; b) uma reconfiguração 
da questão e da resposta ao tema da liberdade humana, o 
ponto central da tese aqui apresentada; c) uma reproposição 
da ideia de subjetividade a partir da inspiração levinasiana.  
 
II – Hegel e a identidade subjetiva 
 

“Com a consciência-de-si entramos, pois, na terra 
pátria da verdade. Vejamos como surge inicialmente 
a figura da consciência de si. Se consideramos essa 
nova figura do saber – o saber de si mesmo – em 
relação com a precedente – o saber de um Outro – 
sem dúvida que este último desvaneceu; mas seus 
momentos foram ao mesmo tempo conservados; a 
perda consiste em que estes momentos aqui estão 

                                                 

5 Cf. SOUZA, Ricardo Timm de. (Org.), Ciência e ética – os grandes desafios, 
Porto Alegre: EDIPUCRS, 2005. 
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presentes como são em si. O ser ‘visado’ (da certeza 
sensível), a singularidade e a universalidade – a ela oposta 
– da percepção, assim como o interior vazio do 
entendimento, já não estão como essências, mas 
como abstrações ou diferenças que ao mesmo 
tempo para a consciência são nulas ou não são 
diferenças nenhumas, mas essências puramente 
evanescentes. Assim, o que parece perdido é apenas 
o momento principal, isto é, o subsistir simples e 
independente para a consciência. De fato, porém, a 
consciência-de-si é a reflexão, a partir do ser do 
mundo sensível e percebido; é essencialmente o 
retorno a partir do ser-Outro. Como consciência-de-si 
é movimento; mas quando diferencia de si apenas a si 
mesma enquanto a si mesma, então para ela a 
diferença é imediatamente suprassumida, como um ser-
outro. A diferença não é; e a consciência-de-si é apenas 
a tautologia sem movimento do “Eu sou Eu”. 
Enquanto para ela a diferença não tem também a 
figura do ser, não é consciência-de-si.”6 

 
 O excerto acima citado, deveras conhecido, é muitas 
vezes testemunha: testemunha da grandeza especulativa de 
Hegel, que resolve a diferença na árdua identidade; 
testemunho do Leitmotiv não apenas da Fenomenologia, mas do 
sistema e do pensamento de Hegel em geral, se não em seus 
inumeráveis desdobramentos e sutilezas, pelo menos da 
clareza do exposto; testemunha dos limites racionais da 
identidade subjetiva em processo de autorreconhecimento e 
autoafirmação. É na promulgação da Aufhebung da diferença, 
expressa em “Enquanto para ela (a consciência de si) a 
diferença não tem também a figura do ser, não é consciência-

                                                 

6 HEGEL, G. W. F., Fenomenologia do Espírito, IV, 167, p. 120. Embora 
mantendo a tradução brasileira, grifamos termos que assim estão no 
original e que foram, sem explicação, normalizados pelo tradutor 
brasileiro. 
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de-si”, que a questão da diferença é definitivamente resolvida. 
Chega-se, aqui, ao ápice da possibilidade racional de 
concepção de uma idéia da identidade subjetiva que não 
somente recolhe tudo o que de significativo o passado legou 
a esta discussão em uma síntese grandiosa, como também 
leva ao extremo a própria idéia geral da possibilidade de uma 
tal concepção, superando, por antecipação, propostas 
idealista-ontológicas que se possam ainda promulgar – e 
superando, inclusive, outros modos, contemporâneos ou 
pósteros, até o advento da própria idéia de diferença ética, 
de conceber não apenas a identidade lógico-ontológica, 
como, principalmente, a diferença enquanto tal7. Trata-se, 
esse testemunho do gênio de Hegel, entre outros possíveis, 
de um momento absolutamente exemplar e eminente de 
autocompreensão da subjetividade idêntica a si mesma, ou 
seja, a identidade subjetiva propriamente dita. 
 
III – A resolução ética do problema da liberdade como 
transição entre identidade subjetiva e subjetividade 
ética 
 
 Em nosso texto “Brevilóquio sobre a liberdade 
ética”8, encaminhamos argumentativamente uma resposta 
aos impasses que habitam a idéia de liberdade já em sua 
própria formulação ao longo da história do pensamento 
filosófico, e que são de conhecimento comum: não será, no 
universo dos determinismos biológicos e sociais, uma falácia 
a concepção e a defesa da idéia de liberdade? As conclusões 
que ali se arrolavam resumem-se do seguinte modo: 

                                                 

7 Cf. nosso ensaio “Da neutralização da diferença à dignidade da 
Alteridade: estações de uma história multicentenária”, in: SOUZA, R. T. 
Sentido e Alteridade – Dez ensaios sobre o pensamento de E. Levinas, Porto 
Alegre: EDIPUCRS, 2000, p. 189-208. 

8 In: SOUZA, R. T., Em torno à Diferença – aventuras da alteridade na 
complexidade da cultura contemporânea, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.  
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a) Temos de pensar a liberdade não apenas enquanto 
uma dimensão formal que caracterize um ato voluntarioso 
específico de alguém, como na expressão “este é um ato 
livre”. Assim como não é possível, num contexto social, 
conceber a idéia de uma liberdade “absoluta” (o que, de 
resto, é impossível, se levamos em consideração todos os 
condicionamentos a que estamos sujeitos e dos quais 
ninguém duvida), é igualmente inverificável a promulgação 
de liberdade de um determinado ato cometido enquanto 
deslocado de um campo maior de referência que lhe dê 
sentido, ainda desde uma inspiração estritamente kantiana. 
Entendemos a liberdade simultaneamente como mais que um 
ato de razão – por suas conseqüências que podem ser e 
muitas vezes são arbitrárias, cultivadoras de violência, no 
sentido de anti-éticas, extrapolando aos limites da vontade 
individual –, e menos que um ato de razão, uma vez que 
inverificável racionalmente em termos de cadeia causal 
desimpedida dos óbices biológicos e sociais já referidos. 

b) Porém, e aqui inicia a possibilidade de 
compreensão desse novo modelo de liberdade, se é verdade 
que a própria noção de “ser humano” depende de sua 
liberdade, ou seja, da possibilidade de atos livres, éticos – 
como é nosso parecer, se não quisermos pensar na idéia do 
ser humano como uma máquina pré-programada, auto-mática 
–, então é necessário que abordemos novamente este tema 
da possível aparência de atos livres que seriam, na verdade, 
atos instintivos ou socialmente determinados – uma 
abordagem, desde outra perspectiva, para superar o 
obstáculo aparentemente instransponível que significa a 
impossibilidade da demonstração da “não-pré-
programação” de um ato considerado livre. Esta outra 
perspectiva parte do conjunto da sociedade e comunidade 
para então chegar à possibilidade da ação individual: parte, 
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no sentido de Rosenzweig, da multiplicidade de origem9. A 
liberdade deixa de ser um substantivo abstrato ou um dado 
de razão – ou mesmo uma expressão de vitalidade 
espontânea – para se transformar em uma condição vital da 
sobrevivência supra-individual dos múltiplos. E isso porque não é 
mais a idéia de individualidade que sustenta a de liberdade. 

c) Assim, o que estamos aqui propondo é que a 
liberdade só se efetiva em atos cujo conteúdo mais próprio 
seria a razão de ser da própria liberdade, o seu sentido 
consubstanciado em atos, algo como sua identificação e 
manutenção a posteriori. Em outros termos: a liberdade tem 
que ser concebida como uma faculdade eminentemente 
humana de estabelecimento de condições humanas de vida. 
De fato, se abandonarmos a idéia de liberdade, teremos de 
abandonar a ética, a moral, o direito, a cultura e tudo o mais 
que deriva de atitudes humanas propriamente ditas enquanto 
referência de sentido para algo mais que uma mônada 
absolutamente solitária; a ética e o direito seriam 
imediatamente abolidos, e ninguém poderia ser culpado por 
suas ações. O tema da justiça seria “superado”, e teríamos 
um mundo onde o espontaneísmo, o caos e a violência 
seriam absolutos, pois qualquer um poderia alegar que os 
atos que cometeu estariam previamente determinados em 
sua natureza, e ele não teria podido agir senão como o fez.  

d) Por outro lado, se é verdade que a idéia de 
liberdade não existe em si mesma, mas apenas na sua 
concretização, nas suas obras, modificamos totalmente o 
horizonte de compreensão da questão aqui tratada; segundo 
essa nova referência, é apenas quando se estabelecem 
condições propriamente humanas de vida – ou seja, 
eticamente e ecologicamente sustentáveis, vitais – em uma 
sociedade, que se pode reivindicar, para os atos realizados, a 

                                                 

9 Cf. SOUZA, R. T., Razões plurais – itinerários da racionalidade ética no século 
XX: Adorno, Bergson, Derrida, Levinas, Rosenzweig, Porto Alegre: 
EDIPUCRS, 2004. 
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característica de “livres” – e isso sempre a posteriori. (Assim, 
em outras palavras, “liberdade” não pode ser um conceito 
meramente formal, ou substancialmente pensado enquanto 
atributo de uma mônada individual, sob o risco de se confluir 
às insolúveis aporias que a história relembra continuamente. 
Se não for regulado por seus resultados, um ato “livre” pode ser 
compreendido, ou como o resultado de uma pré-
determinação instintiva ou social, ou como um fator 
predisponente à violência contra o outro. Em ambos os 
casos o conceito de liberdade está esvaziado de humanidade, 
ou seja, de seu sentido último de realidade do ponto de vista 
humano e de sua razão de ser). 

f) Daí decorre que a única forma não-arbitrária, ou 
seja, não-violenta, de concretização da liberdade humana, é 
a realização de atos que favoreçam a vida e a sustentabilidade 
ecológica e social do planeta (caso contrário, a liberdade se 
autoanularia no exercício de atos que, ao aniquilar a vida, 
igualmente a aniquilariam, ao aniquilar quem a reivindica 
para suas ações). 

g) A esta forma de concretização da liberdade em 
termos de sustentação da vida podemos dar o nome de 
“ética”; “ética”, o agir propriamente humano, é a realização 
concreta da liberdade humana, para além de sua mera idéia. 
Não se trata de atributos individuais de indivíduos que se 
definem por sua “identidade subjetiva”, mas de atributos 
meta-individuais de sujeitos que se definem por seu agir, e 
apenas por ele, e não por seu mero estatuto de “identidade 
psíquica”. Liberdade só é livre se for liberdade ética ou, 
como diria Levinas, quando, “investida de conteúdo ético”, 
“liberta do arbitrário que potencialmente a habita”. 

Neste sentido, como já fica evidente, é a partir da 
resolução ética do tema da liberdade que se pode dar a difícil e 
sofisticada transição entre a “identidade subjetiva” da 
tradição e a “subjetividade ética” da contemporaneidade. 
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IV – Levinas e a subjetividade ética 
 
“O inefável, ou o incomunicável, da interioridade 
que não caberia num Dito — é uma 
responsabilidade, anterior à liberdade. A 
indizibilidade do inefável descreve-se pelo pré-
original da responsabilidade para com os outros, por 
uma responsabilidade anterior a todo engajamento 
livre, antes de ser descrita por sua incapacidade de 
aparecer no dito. O sujeito não decide, portanto, 
sobre o ser por uma liberdade que o tornaria senhor 
das coisas, mas por uma susceptibilidade pré-
originária, mais antiga que a origem; susceptibilidade 
esta provocada no sujeito sem que a provocação 
jamais se tenha feito presente ou logos que se 
oferece à assunção ou à recusa e que se localiza no 
campo bipolar dos valores. Por esta susceptibilidade, 
o sujeito é responsável de sua responsabilidade, 
incapaz de furtar-se a ela sem guardar o vestígio de 
sua deserção. Ele é responsabilidade antes de ser 
intencionalidade.10” 

 
 A liberdade ética – a solução filosófica da questão 
teórica da liberdade – apresenta-se, fenomenologicamente, 
sob a forma da responsabilidade pelo Outro. Esta 
responsabilidade é reconhecimento fático da Alteridade 
enquanto tal.  
 Ao reconhecimento fático da Alteridade enquanto 
tal se pode denominar pedagogia. Pedagogia – a rigor, inviável 
em um universo de mônadas que sintetizam em si suas 
identidades e diferenças, por mais altruístas que estas 
mônadas sejam (pois que se dá no mundo de mônadas 
exatamente na fresta entre duas afirmações da identidade 
subjetiva, no desencontro entre elas, e não no seu encontro) 

                                                 

10 LEVINAS, E. “Humanismo e anarquia”, III, in: LEVINAS, E., 
Humanismo do outro homem, p. 92. 
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–, que significa, simplesmente, a possibilidade de conceber, 
hoje, qualquer teoria pedagógica que tenha a liberdade como 
máxima, por que significa a inversão da hierarquia da 
tradição do logos. Aos séculos que sobrepuseram a episteme 
à relação ética, exige-nos a contemporaneidade uma 
resposta; esta resposta é a prevalência clara e incontornável 
da relação ética em relação à episteme. E esta não é apenas uma 
alternativa possível para os desencontros do presente, mas 
também a alternativa viável para as exigências do futuro, nos 
termos que realmente interessam: humano-ecológicos. 
Superamos, assim, a falência do indivíduo moderno, 
intercambiável com relação a qualquer outro, porque 
qualidade, singularidade, transformada – ou 
transubstancializada – em mera quantidade. É pela liberdade 
corretamente compreendida em seus termos não-
substancialistas que a passagem da individualidade moderna 
à subjetividade ética contemporânea – do indivíduo ao sujeito, 
uma pedagogia, ou seja, uma passagem da quantidade à 
qualidade – se pode dar, indício forte da metamorfose da 
razão totalizante em racionalidade ética: reescrita da Ética. 
 



 

Roberto Hofmeister Pich 
 
 
Introdução: clarificações histórico-conceituais 

 
Dado que pretendo, neste estudo, apresentar 

aspectos “pré-modernos” do surgimento do conceito de 
“tolerância”, a saber, com acentos em suas ocasiões na 
escolástica barroca e moderna, parece-me apropriado fazer 
o esforço de oferecer uma definição provisória e prévia desse 
conceito central. Talvez o conceito, ao final, receba 
modificações em sua definição; certamente, o seu 
entendimento será alargado, bem como as suas áreas de 
aplicação. Seja como for, creio ser justo dizer que a noção 
ético-política pressuposta de “tolerância”, com que se quer e 
se pode aqui trabalhar (cf. os parágrafos seguintes), é antes 
moderna e contemporânea, e é provável que não se encontre 
no pensamento escolástico uma noção equivalente ou pelo 
menos com as mesmas nuances1 – muito embora não se precise 
de mesmas palavras no intuito de discutir mesmos conceitos. 

                                                 

 Professor do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da PUCRS. 
Doutor em Filosofia pelo Rheinische Friedrich Wilhelms Universität 
Bonn, Alemanha. Contato: roberto.pich@pucrs.br  

1 De todo modo, BEJCZY. Tolerantia. A Medieval Concept, pp. 365-384, 
procurou mostrar que foi na Idade Média que o conceito ganhou um 
significado especificamente social e político. Cf. também, sobre a 
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A palavra latina “tolerantia” estava originalmente 
ligada a algum tipo de virtude individual de “coragem”, 
“resistência”, “persistência”, “paciência”, expressando, 
sobretudo, a capacidade de suportar / tolerar males físicos e 
dor física, embora não desconectada de sofrimentos 
psicológicos como medos e receios – significados esses que 
se estendem explicitamente, no cristianismo primitivo e 
medieval, à experiência e à visão de mundo religiosa2. Talvez 
Agostinho tenha sido o primeiro pensador do Ocidente a ter 
vinculado tolerantia a um valor social positivo ou com a 
capacidade de conviver, em especial como instrumento de 
coesão social e de paz no que tange ao viver junto com 
grupos minoritários e classes discriminadas. De todo modo, 
a tolerância como valor, no uso de Agostinho, era claramente 
relativa, bastando ter em mente as suas atitudes acerca de 
donatistas e cismáticos e a eventual necessidade de forçar 
indivíduos à conversão ao credo cristão e ao ingresso na 
Igreja Católica como fim indubitavelmente bom, isto é, 
equivalente ao bem mais importante da salvação da alma3. 
Contudo, uma vez mais, o que se quer dizer com o 
referencial e quase implícito conceito “moderno” ou 
“contemporâneo” de tolerância, quando se faz uso dele 
hoje? 

                                                 

emergência do conceito e o seu ganho em importância na modernidade, 
SCHLÜTER und GRÖTKER. Toleranz, col. 1255-1258; HORTON. 
Toleration, pp. 429-430. 

2 Cf. MUÑOZ JIMENEZ – VILLARROEL FERNÁNDEZ – CRUZ 
TRUJILLO. El concepto tolerantia en los florilegios medievales, pp. 163-
180 (em especial, 168-169, 179-180). 

3 Cf. as notas lexicais e históricas de STÖVE. Toleranz I. 
Kirchengeschichtlich, pp. 647-650, também sobre o conceito no Novo 
Testamento e na Igreja Antiga. 
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O conceito de tolerância tem usos religiosos, 
políticos, jurídicos e filosóficos4. Em geral, aceitar-se-ia que, 
em perspectiva histórica, atribui-se como conteúdos da 
tolerância, primeiramente, a “ausência de repressão” por tipos 
variados de violência com respeito a opiniões tidas como 
sendo errôneas ou simplesmente falsas, ou também o respeito 
a comportamentos tidos como errados ou opostos a valores de 
estado ou institucionais ou a valores partilhados por uma 
dada cultura ou sociedade. Aqui, “tolerância” se relaciona 
essencialmente com crenças religiosas, indicando o modo 
como a autoridade política ou a de grupos majoritários, 
embora professando uma dada tradição e crença religiosa, 
“tolera” e convive com opiniões e práticas religiosas 
diferentes. Em segundo lugar, sobretudo na modernidade, a 
“tolerância” comporta um significado político e social 
amplo, distinguindo a atitude de uma autoridade política ou, 
mais geralmente, de pessoas, tidas como “tolerantes”, 
quando deixam de punir e perseguir opiniões diferentes das 
suas. Esse segundo e mais lato significado foi característico 
da tolerância no estado moderno, e há alguma concordância 
em que o uso moderno do conceito foi estabelecido por 
ocasião dos conflitos religiosos severos no continente 
europeu em face de divisões religiosas e formas diversas de 
Reformas Protestantes, nos séculos 16-175.  

                                                 

4 Para os próximos parágrafos eu me utilizo amplamente, e um tanto 
livremente, da excelente perspectiva histórica e conceitual do conceito 
oferecida por BARRETTO. Tolerância, pp. 819-823. 

5 Cf. BARRETTO, op. cit., p. 819. Cf. também ROSENAU. Toleranz 
II. Ethisch, p. 664; LECLER. Histoire de la tolérance au siècle de la Réforme 1-
2, 1955; BUTTERFIELD. Tolerance in Early Modern Times, pp. 573-
584; FIRPO (org.). Il problema della tolleranza religiosa nell’età moderna, dalla 
Riforma protestante a Locke, 1978; NEDERMAN and LAURSEN (eds.). 
Difference and Dissentment. Theories of Tolerance in Medieval and Early Modern 
Europe, 1996. 
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Diante disso, parece-me essencial dizer que pertence 
ao conceito determinar objetos da tolerância, aqueles que a 
pessoa ou a instituição “tolerante” aceita e com os quais 
convive: (i) diferentes visões e práticas religiosas tidas como 
objetiva e subjetivamente erradas ou falsas; (ii) diferentes 
opiniões e formas de comportar-se e viver, não necessariamente 
religiosas, tomadas como objetiva ou subjetivamente erradas 
ou falsas; (iii) meras pessoas ou meros sujeitos diferentes, 
tidos como em um dado estado ou uma dada condição 
defeituosa ou equivocada, que são basicamente tolerados em 
sua pura “diferença” substancial ou individual objetiva. Em 
todos esses casos, o item “tolerado” não supera o que se 
poderia chamar de “linha do inaceitável”, tal como um crime 
ou tal como alguma coisa abjeta ou imperdoável. 

O primeiro aspecto da tolerância enfatizado – o 
religioso –, em que o que é tolerado é a diferença religiosa 
tomada como falsa ou errada, teve por certo uma 
importância particular no pensamento medieval e na história 
das religiões. Aqui, o desafio seria mostrar se um grupo 
religioso majoritário poderia tolerar um grupo religioso 
minoritário tido como estando em erro e, em especial, se o 
poder do estado identificado com um grupo religioso 
poderia tolerar grupos que não partilhassem visões oficiais 
de estado ou políticas sobre religião e verdade6. O segundo 
aspecto da tolerância – o sócio-político –foi historicamente 
uma consequência das Reformas Protestantes e designa o 
significado e a função propriamente política da tolerância. 
Aqui, a tolerância não era tanto usada em debates entre 
grupos reivindicando representar a verdadeira religião ou a 
ortodoxia teológica, mas na busca por soluções políticas para 
conflitos civis entre crentes discordantes (sobre 
interpretação bíblica e dogmática) de diferentes confissões 

                                                 

6 Cf., por exemplo, CONDORELLI. I fondamenti giuridici della toleranza 
religiosa nell’elaborazione canonistica dei secoli XII-XIV, 1960. 
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cristãs, que conviviam e estavam sob à mesma autoridade 
política7. É claro que ali onde um estado moderno tinha uma 
religião oficial, a discordância religiosa interna era tida como 
contestação política ao poder estabelecido. O resultado disso 
foram “guerras religiosas”. 

A literatura moderna sobre a tolerância, que tem 
impacto forte sobre as visões atuais sobre o conceito, tinha 
no conflito armado devido à intolerância religiosa o seu 
pano-de-fundo. Esse é o contexto dos argumentos 
exemplares de John Locke (1632–1704) sobre a tolerância8. 
Seguindo o resumo feito por BARRETTO, Locke, (i) no seu 
“argumento ético”9, afirmou que a perseguição religiosa seria 
uma violência que negava a caridade cristã; em oposição a 
isso, a tolerância deveria ser uma conclusão necessária do 
dever ético (e prático) da “caridade” ou da “fraternidade cristã”. 
Ademais, (ii) no seu “argumento político”, Locke afirmou 
que a tolerância seria, para qualquer estado, um mal menor; 
em oposição a isso, a perseguição religiosa seria prejudicial, 
visto que causaria desunião e dissidentes agrupados, fazendo 
de uma “divergência religiosa” uma “discordância política”. 
Acha-se implícita, aqui, a defesa da separação entre estado e 
religião, caindo a preferência religiosa na “consciência 
individual”. Afinal, como expõe Locke (iii) no seu “terceiro 
argumento”, a tolerância deveria ser desenvolvida porque, na 
religião, falando em termos da razão, os seres humanos têm 
somente “convicções subjetivas”: eles estão aquém de uma 

                                                 

7 Cf. BARRETTO, op. cit., pp. 819-820. 

8 Cf. MICHAUD. Locke, pp. 48-51. Com efeito, o texto de fundamental 
influência foi A Letter Concerning Toleration, publicada em 1689. Escrita em 
latim, a Epistola de tolerantia foi preparada no inverno de 1685-1686. Cf. 
MILTON. Locke’s Life and Times, p. 16. 

9 Cf. BARRETTO, op. cit., p. 820. O autor resume cada um dos três 
argumentos a partir das primeiras três (de um total de quatro) cartas que 
Locke escreveu sobre a tolerância. 
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verdade última a ser aceita por todos10. De fato, mesmo se 
as opiniões religiosas têm alguma justificação racional, elas 
não são absolutamente evidentes. Dado que elas não são 
estritamente justificáveis, não é possível afirmar 
racionalmente que são erros as opiniões desse tipo que são 
divergentes. 

De grande importância para o desenvolvimento 
moderno de um conceito claro de tolerância foi a sua defesa 
como virtude humana por Pierre Bayle (1647–1706)11, no seu 
Commentaire philosophique (1686)12, que ligava, por primeiro, 
tolerância e liberdade intelectual. Deixando de lado a função 
da tolerância no que diz respeito a questões religiosas – que 
era ainda, mais tarde, a ênfase principal das teorias de 
Voltaire (1694–1778) acerca da tolerância contra o fanatismo 
religioso de católicos e protestantes e a tônica da sua cruzada 
em favor da utilidade pública e da vida civil13 –, Bayle fez 
uma defesa racional da tolerância: ela deveria ser o resultado 
da razão prática e pertencia primariamente à filosofia moral. 
A aceitação de opiniões divergentes, sobre qualquer tema, 
expressaria um “valor positivo”, a ser estruturado pela razão, 
denotando tanto “sinceridade” na expressão de visões 
quanto abertura a novas ideias e à correção intelectual. O 
indivíduo deveria ter liberdade de professar as doutrinas que 
a sua consciência considerasse certas, o que equivaleria a um 

                                                 

10 Id. ibid. 

11 Tendo o próprio Bayle, em diferentes momentos, professado o 

calvinismo e o catolicismo. 

12 SCHLÜTER und GRÖTKER. Toleranz, col. 1256, tratam do 
Commentaire philosophique como, junto com A Letter on Toleration de John 
Locke, a contribuição histórica e conceitualmente mais influente sobre a 
tolerância. Cf. também KILCULLEN. Sincerity and Truth. Essays on 
Arnauld, Bayle, and Toleration, 1988.  

13 Os textos fundamentais de Voltaire, sobre o tema, são Traité sur la 
tolérance (1763) e o artigo “Tolerance”, publicado no Dictionnaire 
philosophique (1764). Cf. BARRETTO, op. cit., p. 821. 
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direito de “liberdade de consciência”14. Com efeito, cabe 
dizer que a ideia da liberdade de consciência – até o limite de 
romper com determinadas leis tomadas como meios 
necessários para o bem comum da sociedade – como direito 
básico do indivíduo face ao estado e à igreja pertence ao 
Iluminismo, não aos pensadores da Primeira ou da Segunda 
Escolástica. 

Naturalmente, a ideia de liberdade de consciência 
ajudou a evocar historicamente a liberdade e os direitos 
individuais em sociedades, e essas são as ideias centrais de 
estados constitucionais liberais. Associadas, então, as ideias 
de liberdade à liberdade de comércio ou mercado, tendo 
nisso um interesse público, entra-se no caminho para 
compreender a tolerância no pensamento político liberal. 
Em John Stuart Mill (1806–1873), sobretudo na sua obra 
clássica sobre o valor e o direito de liberdade na filosofia 
política – On Liberty, 1859 –, delineia-se a visão moderna e 
contemporânea de tolerância como ganho epistemológico15, 
dado que através da expressão de opiniões se chega à 
verdade e se confronta a falsidade com a verdade. A 
tolerância ganha uma dimensão política única, que envolve o 
cidadão que exerce e exige a tolerância na opinião pública, 
incluindo, nisso, visões sócio-políticas dissidentes. Assim, a 
tolerância é entendida como um valor e como uma virtude 
que ajudam a garantir a liberdade do indivíduo, resulta da e 
alimenta a sua autonomia. Tolerância religiosa, moral, 
política e social, isto é, face a comportamentos e opiniões 
nesses âmbitos, têm como único limite certa acepção da lei 
civil comum. Está aberto o caminho, pois, para o 
“pluralismo”16. 

                                                 

14 Id. ibid., p. 820. Cf. também RICHARDS. Toleration and the Struggle 
Against Prejudice, pp. 128-135. 

15 Cf. MILL. Sobre a liberdade, p. 59-96; LAFER. Apresentação, pp. 18-25. 

16 Cf. BARRETO, op. cit., p. 821-822. 
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Há ampla referência, na literatura, ao papel que o 
“princípio da tolerância”, de origem liberal, desempenha nas 
teorias políticas contemporâneas de autores como John 
Rawls (1921–2003) e Michael Walzer (1935–). O primeiro 
estruturou o papel da tolerância em sentido “político-
institucional” nas sociedades democráticas liberais. Afinal, 
uma sociedade justa está fundada na estrita igualdade de 
“direitos civis” e de “liberdades” – com efeito, em um 
sentido deontológico de normatividade de defesa dos 
mesmos. Assim, é categórica a validade das expressões do 
“princípio da liberdade igual”, como a liberdade de 
consciência, e é mandatória a tolerância como resultado 
daquele princípio. Em sociedade plurais e multiculturais, o 
respeito incondicional ao princípio da liberdade acaba por 
requerer limites para a tolerância ou o que pode ser tolerado, 
uma vez que a intolerância fere dois princípios de justiça ou 
fairness, isto é, o “princípio de igual liberdade” e o “princípio 
da diferença”17. De todo modo, a implementação do 
princípio de tolerância é notoriamente difícil, uma vez que 
sociedades democráticas plurais e multiculturais têm 
justamente – ou: ainda assim – alto potencial para diferenças 
significativas em seus projetos e entendimentos políticos. 

Michael Walzer enfocou os seus estudos na análise 
de tais dificuldades, em vários níveis de diferenças, e de quais 
práticas e acordos sociais podem ser construídos para a 
convivência pacífica18. Inequívoco parece ser que, em 

                                                 

17 Id.ibid., p. 822. Cf. RAWLS, John. A Theory of Justice, § 13 pp. 75-83; 
§§ 33-35 pp. 205-221. 

18 As tentativas feitas por Walzer de atingir o valor e a virtude da 
tolerância em sociedades contemporâneas complexas aparecem 
resumidos em cinco “regimes de tolerância” (todos eles pressupondo a 
prática da democracia): “impérios multinacionais”, “sociedades 
internacionais”, “confederações” (ou “consosiações”, “estados 
nacionais” (ou “estados-nações”) e “sociedades imigrantes”. Cf. 
WALZER. Da tolerância, pp. 21-49. 
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sociedades complexas, a tolerância deve (i) pressupor uma 
“igualdade complexa” (em especial, de liberdade de opinião 
e de consciência) e deve (ii) indicar, como “patamar mínimo” 
para a convivência pacífica, um valor de respeito – tanto 
ativo quanto passivo – dos acordos possibilitados nos 
termos do e sob o “estado democrático de direito”19. 
Naturalmente, é ingênuo pensar que as experiências de 
tolerância em sociedades democráticas liberais têm, hoje, a 
marca inequívoca do sucesso; a preparação e a disposição de 
indivíduos e grupos, em tais sociedades, para o valor de 
mente e caráter e tal virtude política que é a tolerância não 
podem ser simplesmente pressupostos, mas precisam ser 
discutidas, ensinadas e construídas20. O modo como o poder 
estatal e o sistema jurídico, nas democracias liberais, podem 
promover tal valor e tal virtude pode ser debatido e será, por 
certo, complexo, mas há consenso suficiente de que passa 
por políticas competentes de participação e inclusão21. 

Encaminhando, agora, o restante do presente estudo 
para uma investigação do tema em autores da Segunda 
Escolástica, cabe lembrar que, no âmbito da filosofia na 
Idade Média, uma linha central de investigação sobre a 
tolerância é a prática de atos e o estabelecimento de medidas 
políticas e legais tolerantes com respeito a pessoas 
professando e praticando diferentes religiões, tais como 
pagãos, judeus e muçulmanos22 – embora pouca tolerância 
(antes o contrário!) possa ser encontrada com respeito a 

                                                 

19 Cf. BARRETTO, op. cit., p. 823. 

20 Esses tópicos são amplamente discutidos, seguindo uma análise de 
estudos de “casos complicados” e “questões práticas” nas sociedades 
complexas in: WALZER, op. cit., pp. 51-107. 

21 Cf. BARRETTO, op. cit., p. 823. 

22 Sobre isso, cf. os muitos estudos (exemplares) apresentados in: 
PERETÓ RIVAS, Rubén (org.). Tolerancia: teoría y práctica en la Edad 
Media, 2012. 
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“hereges” e “apóstatas”23. No quadro geral, a abordagem 
clássica de Tomás de Aquino sobre tais esferas de 
relacionamentos humanos – religiosos, sociais e políticos – 
foi fortemente pautada pelos ditames da ética da lei natural24. 
Por outro lado, encontra-se também uma literatura rica e 
instigante que, para além da normatividade moral e jurídico-
política na base das relações dos cristãos com aqueles 
indivíduos e grupos diferentes em credo religioso, busca 
fazer uma apologia filosófico-teológica da superioridade da 
religião cristã, e ao assim fazer estimula, em algumas classes 
de pessoas – teólogos, filósofos e intelectuais em geral –, a 
familiaridade com ou o conhecimento mais detalhado de 
outras religiões e o debate racional sobre ideias e práticas da 
religião alheia25. Embora não seja fácil classificar isso como 
uma prática de tolerância, pode-se ver, ali, uma prática de 
respeito e de encontro de ideias, em que, em geral, a fé cristã 
assume a sua reivindicação universal de verdade e a validade 
universal de sua forma de reivindicação de verdade (a saber, 
a revelação definitiva de Deus em Jesus Cristo), 
considerando os outros participantes no debate como 
representantes de ideias e práticas falsas. Se isso não é, 
estritamente, uma prática de tolerância, isso por certo tem o 
efeito de estimular a mesma ou a convivência com o 

                                                 

23 Ali onde a entidade política em que as pessoas vivem não faz nenhuma 
separação clara entre igreja e estado ou poder político secular – como, 
por exemplo, estados cristãos –, os erros religiosos (como a heresia) são 

passíveis de ser interpretados como crimes civis. 

24 Cf. THOMAS DE AQUINO. Summa theologiae, IIaIIae q. 10-12. 

25 A natureza desse programa de tolerância foi explorada por mim em 
estudos sobre apologética e debate com outras religiões na obra de João 
Duns Scotus; cf. PICH. Duns Scotus sobre a credibilidade das doutrinas 
contidas nas Escrituras, pp. 125-155; IDEM. Scotus on the Credibility 
of the Holy Scripture, pp. 469-490; IDEM. A Conflict of Reason: 
Scotus’s Appraisal of Christianity and Judgement of Other Religions, pp. 
143-168. 
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diferente, por criar um espaço de discussão e debate focado 
no conhecimento mútuo e na crítica bem refletida. 

Nos séculos 16-17, os pensadores escolásticos 
barrocos ou modernos enfrentarão desafios muito diferentes 
com respeito à virtude da tolerância: tanto severa divergência 
religiosa quanto radicais novas formas de vida social e política do 
ser humano. Especialmente na assim chamada “Escola de 
Salamanca”26, vê-se uma nova abordagem de antigas ideias 
em favor da “tolerância” e da “intolerância”, bem como uma 
base moral e legal para a convivência com povos 
radicalmente diferentes e recentemente “descobertos”. Para 
entender isso, não há começo melhor do que explorar as 
exposições chave que podem ser encontradas nos tratados 
controversos de Francisco de Vitoria (ca. 1483–1546). 
Desdobramentos dos conceitos acima na Segunda 
Escolástica e na Escolástica Colonial dependem ou se 
referem francamente às ideias de Vitoria. No escopo deste 
estudo, dois casos serão trazidos, para ilustrar limites e 
fundamentações. 
 
1. Segunda Escolástica e tolerância: o caso de Francisco 
de Vitoria 

 
Ainda que eu não tenha sido capaz de achar qualquer 

uso direto da palavra “tolerância” (tolerantia) nos opera de 
Vitoria, encontro, com efeito, tratativas articuladas de três 
áreas fundamentais de qualquer programa de pesquisa sobre 
o tema, a saber, (a) até que ponto diferenças em visões e 
práticas religiosas podem ser mutuamente aceitas por 
pessoas coexistindo, (b) quais princípios podem ser 

                                                 

26 Acerca das características teóricas e mesmo da repercussão dessa 
escola na reflexão sobre a ética e a política da conquista e vida social nas 
“colônias”, cf., por exemplo, PEREÑA. Francisco de Vitoria y la Escuela de 
Salamanca. La ética en la conquista de América, 1984; RUIZ. Francisco de 
Vitoria e os direitos dos índios americanos, pp. 73-120. 
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formulados no intuito de respeitar os seres humanos em 
termos de reconhecimento de um mesmo status de 
humanidade, tanto universal quanto baseado na lei, e 
finalmente (c) quais princípios podem ser formulados no 
intuito de pessoas, diferentes em religião e constituição 
política, serem capazes de viver juntas pacificamente, na 
perspectiva de relações públicas “internacionais”. De fato, 
nessas áreas de reivindicação de tolerância Vitoria 
explicitamente testou modelos medievais (sobretudo 
tomistas) de pensamento. Os materiais primários a serem 
analisados são os tratados de Vitoria escritos em 1538/1539 
(A) sobre a alegação jurídica em favor da conquista do Novo 
Mundo e (B) sobre os argumentos filosóficos da justificação 
de um “conflito bélico” ou “guerra” – quero dizer as obras 
(A) De indis recenter inventis relectio prior e (B) De indis recenter 
inventis relectio posterior. 

Muito curiosamente, os mesmos argumentos 
discutidos na Primeira Parte da sua Relectio prior sobre a 
pergunta se os indígenas tinham, antes da chegada dos 
espanhóis, um “domínio” (dominium) sobre os seus bens e 
possessões pode ser perfeitamente caracterizada como 
argumentos respectivos à tolerância com respeito a diferenças 
em religião e em desenvolvimento histórico-cultural. Afinal, 
nem mesmo é relevante discutir um problema de 
legitimidade na conquista se os habitantes aborígenes não 
tivessem de iure uma “alegação [jurídica, titulus] de domínio”. 
Se essa condição jurídica não é reconhecida aos povos 
indígenas dos territórios descobertos, então deve valer para 
eles uma de três possíveis razões por que pessoas têm negada 
uma alegação de dominium: (a) ou por causa dos seus pecados 
(mortais)27; (b) ou por causa da sua infidelidade religiosa28; 

                                                 

27 Cf. FRANCISCO DE VITORIA. De indis recenter inventis relectio prior, 
nn. 5-6, pp. 651-655. 

28 Id. ibid., nn. 7-19, pp. 655-660; PICH. Scotus sobre a autoridade 
política e a conversão forçada dos judeus: exposição do problema e notas 
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(c) ou por causa do seus status de idiotia, isto é, porque têm 
tal lacuna em razão que devem ser vistos como escravos 
naturais na definição aristotélica29. 

A tese de que (a) pecadores ou pessoas vivendo em 
pecado mortal não têm domínio civil era, alegadamente, 
proposta pelos “Valdenses”30 e também por John Wyclif (ca. 
1330–1384)31 e por Richard FitzRalph (ca. 1300–1360). Não 
há nenhuma dúvida de que domínio se origina da autoridade 
divina. A tese inicial, contudo, consiste em afirmar que o 
domínio é fundado na imagem de Deus, essa imagem está 
severamente prejudicada por causa do pecado, e o pecador 
mortal não pode ser senhor de possessões. Porque eles 
viviam, como todo ser humano sem o batismo e a fé, em 
pecado mortal, os “bárbaros” também não poderiam alegar 
legitimamente domínio sobre quaisquer coisas32. Contra isso, 
Vitoria argumenta em favor da seguinte sentença: “o pecado 
mortal não impede o domínio civil e o verdadeiro 
domínio”33. Ao menos sete argumentos sustentam a 

                                                 

sobre a recepção do argumento scotista em Francisco de Vitoria, pp. 
151-158. 

29 Cf. FRANCISCO DE VITORIA. De indis recenter inventis relectio prior, 
nn. 7-19, pp. 655-660. Cf. também BRUGNERA. A escravidão em 
Aristóteles, 1998; TOSI. Aristóteles e os índios: a recepção da teoria 
aristotélica da escravidão natural entre a Idade Média Tardia e a Idade 
Moderna, pp. 761-775; PICH. Dominium e ius: sobre a fundamentação 
dos direitos humanos segundo Francisco de Vitoria (1483–1546), pp. 
376-401. 

30 Sobre os valdenses, cf., por exemplo, TOURN. I valdesi: identità e storia, 
2003. 

31 Sobre o pensamento político de Wyclif, cf. MIETHKE. A teoria 
política de João Wyclif, pp. 140ss. 

32 Cf. FRANCISCO DE VITORIA. De indis recenter inventis relectio prior, 
pp. 652-653. 

33 Id. ibid., p. 653: “Sed contra hanc sententiam ponitur propositio: 
Peccatum mortale non impedit dominium civile et verum dominium”. 



762 Direito & Justiça: Festschrift em homenagem a Thadeu Weber 
 

 

 

sentença, entre eles: (i) se o pecador não tem nenhum 
domínio, então ele também não tem nenhum domínio 
natural; o consequente é falso, portanto também o 
(primeiro) antecedente é falso; (iii) domínio é fundado na 
imagem de Deus, e o ser humano é a imagem de Deus 
através das suas “potentias rationales”, uma condição 
original que ele não perde e não pode perder em função da 
condição de pecado mortal34. 

E o que dizer sobre a tese de que (b) a infidelidade 
ou o estado inicial de simplesmente não partilhar da fé cristã, 
em sentido amplo, retira ou impede o dominium? Seguindo a 
Tomás de Aquino35, Vitoria nos informa que ele não acredita 
que a infidelidade possa ser um impedimento ao verdadeiro 
domínio sobre qualquer coisa36. O argumento ou a razão 
mais importante, aqui, é que a infidelidade não destrói nem 
a lei natural nem a lei humana positiva; mas, domínios são 
ou de lei natural ou de lei humana positiva; portanto, eles 
não são perdidos por causa da ausência da fé37. A conclusão, 
que tinha sido anteriormente confirmada por Tommaso de 
Vio (Cardeal) Caietano O.P. (1469–1534), é, pois, a seguinte: 
“Nem por causa dos pecados mortais nem por causa do 
pecado da infidelidade os bárbaros estão impedidos de serem 
verdadeiros donos, tanto pública quanto privadamente, nem 
estão os cristãos autorizados através desse título [= dessa 

                                                 

34 Ibid., pp. 654-655. 

35 Cf., em especial, THOMAS DE AQUINO. Summa theologiae, IIaIIae q. 
10 a. 10-12. 

36 Sobre a infidelidade como título ilegítimo de conquista, cf. também 
PICH. Scotus sobre a autoridade política e a conversão forçada dos 
judeus: exposição do problema e notas sobre a recepção do argumento 
scotista em Francisco de Vitoria, p. 135-162. 

37 Cf. FRANCISCO DE VITORIA. De indis recenter inventis relectio prior, p. 
656. 
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alegação jurídica] a ocupar as suas possessões e terras”38. 
Com a exceção de apóstatas e hereges que se acham dentro 
de um estado cristão, vivendo sob uma lei civil que tem 
jurisdição também sobre questões religiosas, e na ausência 
de qualquer iniuria política, as razões anteriormente 
mencionadas são válidas para as relações com os judeus, os 
sarracenos ou muçulmanos e toda outra etnia ou grupo 
cultural-religioso39. 

Cabe voltar agora, e brevemente, à tese (c) da falta 
em racionalidade como uma razão para negar domínio. 
Vitoria resiste a um argumento definitivo, que 
filosoficamente foi invocado pela primeira vez por John 
Mair (1467–1550)40 no começo do século 1641, a saber, que 
os novos “bárbaros” eram servi e, portanto, não tinham 
nenhum domínio (dominium) em absoluto42. Creio que a 
atribuição de “deficiência em razão” poderia ser tomada 
como o motivo mais radical de uma forma de intolerância 
civil com respeito aos seres humanos nos séculos 16–18. 
Ainda que o tópico pareça estar muito distante das 
configurações políticas de hoje, as razões para rejeitar ou 

                                                 

38 Id. ibid., p. 660: “Ex omnibus his sequitur conclusio: Quod barbari nec 
propter peccata alia mortalia, nec propter peccatum infidelitatis impediuntur quin sint 
ver idomini, tam publice quam privatim. Nec hoc titulo possunt a christianis 
occupari bona et terrae illorum, ut late et eleganter deducit Caietanus 2.2 q. 66 a. 
8”. 

39 Como contexto dessas teses, cf. também THOMAS DE AQUINO. 
Summa theologiae, IIaIIae q. 11-12. 

40 Cf. sobre isso BEUCHOT. El primer planteamiento teológico-jurídico 
sobre la conquista de América: John Mair, pp. 213-230. 
41 Reintroduzindo um ponto controverso do pensamento político de 
Aristóteles que permanecera latente por séculos. Cf. HANKE. Aristóteles 
e os índios americanos, pp. 15-46; TOSI. Aristóteles e os índios: a recepção 
da teoria aristotélica da escravidão natural entre a Idade Média Tardia e 
a Idade Moderna, pp. 768-775 (761-775). 

42 Cf. FRANCISCO DE VITORIA. De indis recenter inventis relectio prior, 
pp. 650-651. 
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aceitar a escravidão na escolástica moderna são interessantes 
e complexas. Com a “deficiência” dos “bárbaros”, Vitoria 
tinha literalmente em vista a ideia de que os indígenas não 
eram nem poderiam ser possuidores de qualquer coisa 
porque eram “tolos e retardados” (insensati vel amentes). 
Implícita, aqui, está a pergunta se, no intuito de alguém ser 
capaz de ter domínio, é requerido o uso da razão. Contra uma 
tese do teólogo alemão Conrad Summerhart (1455–1502), a 
saber, de que também as criaturas irracionais tinham 
domínio, porque o domínio é o direito de fazer uso de uma 
coisa para o seu próprio benefício, Vitoria43, ao mencionar 
outra tese do próprio Summerhart, de que “domínio é 
direito” (dominium est ius), desenvolve o ponto axiomático de 
que o direito pressupõe “racionalidade” ou posse de 
“potências racionais”. Em outras palavras, o direito 
pressupõe as potências da razão e da vontade, de acordo com 
as quais uma criatura é ou não é possessora das suas ações. 
Francisco de Vitoria invoca Tomás de Aquino, no intuito de 
enfatizar que alguém é dono das suas ações se tem o poder 
de escolher isso ou aquilo, quando é, pois, capaz de escolher 
ou decidir44: tal pessoa é, então, “dona” ou “senhora” de si. 
Se ela não é “regente” de si mesma, não há nenhum sentido 
evidente em que ela é dona de alguma coisa ou tem um 
direito de fazer uso de alguma coisa45. 

                                                 

43 Id. ibid., pp. 661-662. 

44 Sobre as teses tomasianas de fundo, cf., entre outras passagens, 
THOMAS DE AQUINO. Summa theologiae, IaIIae q. 1 (“Utrum homini 
conveniat agere propter finem”) a. 1-2; q. 6 (“De voluntario et 
involuntario”) a. 2 (“Utrum voluntarium inveniatur in animalibus 
brutis”). 

45 Cf. FRANCISCO DE VITORIA. De indis recenter inventis relectio prior, p. 
662: “Et confirmatur propositio auctoritate Sancti Thomae 1.2 q. 1 a. 1 
et 2 et q. 6 a. 2 et 1 Contra Gentiles c. 100, sola creatura rationalis habet 
dominium sui actus quia, ut ipse etiam dicit 1 q. 82 a. 1 ad 3, “per hoc 
aliquis est dominus suorum actuum quia potest hoc vel illud eligere”. 
Unde etiam ut ibidem dicit: appetitus circa ultimum finem non sumus 
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Que o status humano de uma entidade é baseado em 
sua posse relevante – seja virtual ou atual – de “potências 
racionais”, a razão por que ela possui por condição natural 
domínio e direito, essa é uma premissa filosófica que Vitoria 
nunca abandona. A premissa teológica análoga é que essas 
entidades são aquelas que Deus fez à Sua imagem46. Em 
certas passagens, Vitoria chega perto, com efeito, de ver 
naquela condição uma base objetiva para uma atribuição de 
dignidade intrínseca47. Como isso se aplica à visão de Vitoria 
sobre os indígenas? E como isso se relaciona com uma 
abordagem de tolerância? Essencialmente, Vitoria propõe 
mostrar que os seres humanos no Novo Mundo não são 
amentes ou perpetuamente deficientes em posse da razão48. A 
interpretação correta de Vitoria parece ser que ele não aceita 
que uma deficiência permanente de razão seja uma tese 
convincente sobre qualquer ser humano – excetuando-se 
algumas deformidades circunstanciais na natureza, e 
pressupondo-se que o Mestre Dominicano de fato crê que 
os indígenas são “bárbaros” no sentido de estarem em um 
estágio “subdesenvolvido” de civilização, o que equivale a 
um juízo cultural. 

                                                 

domini. Si ergo bruta non habent dominium suorum actuum, ergo nec 
aliarum rerum”. 

46 Id. ibid., p. 663: “Item diximus quod fundamentum dominii est imago 
Dei, quae adhuc est in pueris, (...)”. 

47 Ibid., p. 664: “Nec est idem de creatura irrationali, quia puer non est 
propter alium sed propter se, sicut est brutum”. A passagem lembra 
fortemente o reino objetivo dos fins ou do ser humano qua “naturareza 
racional” como um fim em si mesmo, tal como se lê em uma das 
formulações do assim chamado “princípio objetivo da vontade” ou, 
simplesmente, “imperativo categórico”; cf.  KANT. Grundlegung der 
Metaphysik der Sitten, p. 60ss. 

48 Cf. FRANCISCO DE VITORIA. De indis recenter inventis relectio prior, p. 
664: “Sed de amentibus quid? Dico de perpetuo amentibus nec habent, nec 
est spes habituros usum rationis”. 
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Primeiramente, no caso de existirem entes tais como os 
escravos naturais de Aristóteles, os novos bárbaros, dadas as 
evidências, não estão entre eles. Na base de relatos de seus 
confrades, Vitoria conclui que os bárbaros fazem uso da 
razão – afinal, há uma ordem racional na sua vida, tais como 
cidades, casamentos, magistrados, senhores, mercados, 
religião, etc.49. Em segundo lugar, se na espécie humana a razão 
é o aspecto essencial constitutivo, dever-se-ia defender a tese 
de que, no que é necessário para uma espécie, a natureza 
normalmente não é defeituosa; a natureza não é defeituosa 
ou faltante para a espécie naquilo que é constitutivo dela 
essencialmente – poder-se-ia encontrar defeito na espécie 
natural, mas não um defeito natural na espécie. Vitoria, pois, 
não mostra confiança na tese de que existem amentes estritos 
e permanentes e escravos como um fato natural. Nenhum 
ser humano é em princípio incapaz de adquirir fé e de 
receber salvação; sobre os “bárbaros”, é muito mais razoável 
dizer que eles são, enquanto “estúpidos e rudes”, tal como 
pessoas sem educação boa ou apropriada, assim como rudes 
espanhóis que alguém encontra no interior50. Vitoria defende 
a visão de que todos os seres humanos devem ser 

                                                 

49 Id. ibid., p. 664: “Probatur. Quia secundum rei veritatem non sunt 
amentes, sed habent pro suo modo usum rationis. Patet, quia habent 
ordinem aliquem in suis rebus, [...]”. Cf. também PAGDEN. Vitoria, 
Francisco de (c. 1486-1546), p. 644 (pp. 643-645). 

50 Cf. FRANCISCO DE VITORIA. De indis recenter inventis relectio prior, 
pp. 664-665: “Item Deus et natura non deficiunt in necessariis pro magna 
parte speciei. Praecipuum autem in homine est ratio et frustra est 
potentia quae non reducitur ad actum. [...]. Unde quod videantur tam 
insensati et hebetes, puto maxima ex parte venire ex mala et barbara 
educatione, cum etiam apud nos videamus multos rusticorum parum 
differentes a brutis animantibus”. Sobre isso, cf. também TOSI. The 
Theological Roots of Subjective Rights: dominium, ius and potestas in the 
Debate on the Indian Question, pp. 125-154; IDEM. Raízes teológicas 
dos direitos subjetivos modernos: o conceito de dominium no debate 
sobre a questão indígena no séc. XVI, pp. 42-56. 
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reconhecidos como tais com uma dignidade fundamental, 
partilhada universalmente e igualmente pela natureza; isto é, o 
indivíduo humano é ou pode ser um sujeito 
autodeterminado, que se encontra no horizonte da retidão e 
da lei. 
 
2. A tolerância da convivência 

 
Quero agora explorar a tese de que Vitoria 

ofereceria, na Parte Terceira da sua Relectio prior (1538–1539), 
o que considero ser um relato especial da tolerância na 
convivência ou mesmo como convivência lato sensu, relato esse 
que vem a ser influente na escolástica moderna, na filosofia 
moderna e mesmo hoje. O que tenho em mente é a proposta 
de Francisco de Vitoria de regras racionais da convivência de 
indivíduos e de povos ou de indivíduos e de grupos, à 
medida que são considerados pertencentes a diferentes 
nações ou países e vivem em um mundo em que os 
encontros concretos e as relações concretas, em escala 
internacional, acontecem ou certamente acontecerão. De 
fato, e novamente, Vitoria está lidando na Parte Terceira da 
sua Relectio prior com “alegações jurídicas” (titulus) respectivas 
à da conquista pelos espanhóis. Mas, o que está em debate, 
agora, é a tentativa de normatizar relações internacionais: 
propor princípios que levam em consideração relações entre 
indivíduos e povos na perspectiva de uma “república do 
mundo inteiro” (res publica totius orbis)51, uma razão por que – 
muito apropriadamente – Vitoria veio a ser chamado de “Pai 
do direito internacional”52. 

                                                 

51 Sobre o concepção de Vitoria do “totus orbis”, cf., por exemplo, 
FAZIO. Due rivoluzionari: Francisco de Vitoria e Jean-Jacques Rousseau, pp. 63-
98; FAZIO y MERCADO CEPEDA. Las dimensiones política y jurídica 
del totus orbis en Francisco de Vitoria, pp. 205-215. 

52 Cf. sobre isso, por exemplo, THUMFART. Begründung der 
globalpolitischen Philosophie. Zu Francisco de Vitorias „relectio de indis recenter 
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Na Parte Terceira da Relectio prior, com respeito às 
“Alegações jurídicas legítimas segundo as quais os bárbaros 
podem cair no poder dos espanhóis”, o Mestre Dominicano 
apresenta oito títulos que justificariam a presença estável dos 
espanhóis na América e, mais concretamente, a própria 
conquista do novo continente por meio de uma guerra 
justa53. Para tal propósito, seria necessário desdobrar 
primeiramente uma acepção chave do direito dos povos. O 
primeiro título apresenta, pois, a alegação jurídica de uma 
“sociedade e comunicação natural”, e a primeira parte da sua 
demonstração é o direito à “hospitalidade” ou de ser-
hóspede em um dado lugar estranho ou em terra 
estrangeira54. Baseado na alegação jurídica da “natural 
sociedade e natural comunicação”, Vitoria pavimenta o 
caminho para direitos humanos internacionais, direitos públicos 
internacionais, para as relações tanto de indivíduos quanto 
de grupos em escala global55. 

Vitoria vê os seus princípios como normas 
justificáveis de ius gentium. Afinal de contas, a primeira 
alegação jurídica, o direito de “sociedade e comunicação 
natural”56, é entendido, na Relectio prior ao menos, como de 

                                                 

inventis“ von 1539, 2009. DAL RI JÚNIOR. História do direito internacional. 
Comércio e moeda, cidadania e nacionalidade, pp. 66ss., chama Francisco de 
Vitoria e Hugo Grotius de “fundadores” e “principais pensadores do 
direito internacional moderno”. Cf. também TRUYOL SERRA. 
Introduction, pp. 17-18; GASCÓN Y MARÍN, Fray Francisco de 
Vitoria fundador del Derecho internacional, pp. 101-123. 

53 Cf. FRANCISCO DE VITORIA. De indis recenter inventis relectio prior, 
nn. 1-18, pp. 704-726. 

54 Id. ibid., n. 1, p. 705: “Nunc dicam de legitimis titulis et idoneis quibus 
barbari venire potuerunt in ditionem hispanorum. PRIMUS TITULUS 
potest vocari naturalis societatis et communicationis”. 

55 URDANOZ. De los indios recientemente descubiertos – Introducción a la 
primera relección, pp. 549s. 

56 Id. ibid., pp. 550, 599-600. 
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“direito dos povos”: ele é visto como “um direito natural, ou 
derivado do direito natural”, dado que, nas Institutiones de iure 
naturali, gentium [et civili], pode-se ler que “o que a razão 
natural constitui entre todos os povos, isso é chamado de 
direito dos povos”57. Explicitamente, Vitoria afirma que a 
“sociabilidade natural”, que tem fundamento na natureza do 
ser humano e não é exaurida na esfera da família ou 
simplesmente com a formação e a organização de sociedades 
políticas singulares, estende-se à humanidade em sua 
inteireza.  

Os seres humanos, portanto, se inclinam a um 
florescimento, uma união social, uma civilização e 
solidariedade racional com todos os membros do tipo humano ou da 
espécie humana. Ainda que eu não possa discutir esse ponto, 
aqui, quero ao menos mencionar que concordo com os 
intérpretes que veem nesse princípio vitoriano uma forma de 
um direito dos povos entendido como (i) parte do direito 
natural e (ii) como direito internacional58. Sobre o primeiro 
ponto, existem debates importantes acerca da posição de 
Vitoria sobre o direito dos povos, por causa de abordagens 
diferentes que ele desenvolveu nos seus Comentários à Secunda 
Secundae de Tomás de Aquino. Assumo que Vitoria é tanto 
um intérprete “clássico” quanto “tomista”59 do direito 

                                                 

57 Cf. FRANCISCO DE VITORIA. De indis recenter inventis relectio prior, p. 
706. 

58 Cf. URDANOZ. De los indios recientemente descubiertos – Introducción a 
la primera relección, pp. 550, 569-570. Sobre a sociedade ou comunidade 
internacional, a sua fundamentação, a sua estrutura e a sua legislação, cf. 
id. ibid., pp. 578-588. Cf. também TRUYOL SERRA. Doctrina vitoriana 
del orden internacional, pp. 123-138. 

59 Sem entrar em detalhes, cabe lembrar que, cf. URDANOZ. De los indios 
recientemente descubiertos – Introducción a la primera relección, pp. 552-553, 
“em seu aspecto subjetivo e formal”, o “direito natural é o que a razão 
natural dita e impõe, o conjunto das regras universais referentes à 
convivência humana, conhecidas e formuladas como juízos quase inatos 
e evidentes”, revelando o adequado ou o bom e justo à natureza humana, 
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natural e da divisão geral do direito, por Tomás de Aquino, 
em “natural” e “positivo” (ou “civil”)60. 

Segundo alguns intérpretes referenciais, tais como 
Teofilo Urdanoz, Vitoria, na Relectio prior, está próximo de 
juristas romanos como Cícero e Gaio61, que situaram o 
direito dos povos sob a lei natural, recusando a divisão 
tripartite do direito feita por Ulpiano, a saber, em “natural”, 
“dos povos” e “civil”, a ser fixada depois pelas Institutiones de 
Justiniano e confirmadas por Isidoro de Sevilha62 e Graciano, 
no seu Decretum63. Por sua vez, Tomás de Aquino tratou o 
direito das gentes como direito natural; afinal de contas, esse 
direito tem as propriedades do direito natural, mesmo se 
distinto deste. Ora, na qualidade de um direito natural 
propriamente humano, o direito natural dos povos se diferencia 
do direito natural primário, que é respectivo à natureza viva 
como um todo64. 

                                                 

independentemente da vontade”. Sobre as evidências do “tomismo” na 
acepção de direito natural de Francisco de Vitoria, cf. id. ibid., pp. 552-
555; URDANOZ. Vitoria y el concepto de Derecho natural, pp. 229-
288. Sobre a lei natural na ética de Tomás de Aquino, cf. PICH. Tomás 
de Aquino: ética e virtude, pp. 109-156; HONNEFELDER. Natural 
Law as the Principle of Practical Reason: Thomas Aquinas‘ Legacy in the 
Second Scholasticism, pp. 1-7. 

60 Cf. URDANOZ. De los indios recientemente descubiertos – Introducción a 
la primera relección, pp. 555s. 

61 Cf. também a exposição de MACEDO. A genealogia da noção de 
direito internacional, pp. 5-8. 

62 Id. ibid., pp. 8-11. 

63 Cf. URDANOZ. De los indios recientemente descubiertos – Introducción a 
la primera relección, pp. 556-558. Sobre o Decretum, cf. PICH, Decreto 
de Graciano, pp. 182-189. 

64 Cf. URDANOZ. De los indios recientemente descubiertos – Introducción a 
la primera relección, pp. 556-559. Cf. também PICH, Roberto 
Hofmeister. Francisco de Vitoria, “direito de comunicação” e 
“hospitalidade”, pp. 312-357 (Subdivisão “1. Direito natural das 
gentes”). 
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Com efeito, a alegação jurídica ou o direito de 
“sociedade e comunicação natural” leva Vitoria à conclusão 
de que os espanhóis, assim como qualquer outra nação, têm 
o direito derivado “de peregrinar [viajar] àquelas províncias 
[dos povos indígenas] e de lá permanecer, sem, contudo, 
dano qualquer aos bárbaros, e não podem ser proibidos por 
eles [de assim fazê-lo]”65. O argumento tem premissas 
universais no seu pano-de-fundo, tais como: “Todos os 
povos têm um direito à sociedade e à comunicação natural”; 
“Todos os que têm um direito à sociedade e à comunicação 
natural têm um direito de viajar a províncias estrangeiras e lá 
ficar, contanto que não causem dano aos outros, não 
podendo ser proibidos dessa ação pelos habitantes [do 
território alheio]”. Francisco de Vitoria é capaz de criar uma 
série de princípios derivados do princípio da sociedade e da 
comunicação natural. Claramente, aquele primeiro princípio, 
que enuncia o “direito de ser um estrangeiro” ou de 
“estraneidade”, ajuda o Mestre de Salamanca a estruturar 
racionalmente uma série de alegações jurídicas para uma 
convivência entre os povos66. 

Aqui, posso apenas dar exemplos dessa estratégia de 
fundamentação e de algumas importantes consequências. Na 
primeira prova da conclusão de que os espanhóis têm o direito 
de comunicar-se e socializar-se com os habitantes do Novo 
Mundo, e depois de afirmar que isso é provado através do 
ius gentium que é entendido como uma parte do direito 
natural67, Vitoria faz uso do princípio anterior para gerar 

                                                 

65 Cf. FRANCISCO DE VITORIA. De indis recenter inventis relectio prior, p. 
705: “2. Et circa hoc sit PRIMA CONCLUSIO: Hispani habent ius peregrinandi 
in illas provincias et illic degendi, sine aliquo tamen nocumento barbarorum nec 
possunt ab illis prohiberi”. 

66 Cf. URDANOZ. De los indios recientemente descubiertos – Introducción a 
la primera relección, p. 599. 

67 Cf. FRANCISCO DE VITORIA. De indis recenter inventis relectio prior, p. 
706: “Probatur primo ex iure gentium, quod vel est ius naturale, vel 
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outro: “Em todas as nações é desumano hospedar mal, na 
ausência de qualquer razão especial [para tanto], os hóspedes 
[visitantes] e os viajantes [peregrinos]. Pelo contrário, é 
humano [humanum] e de educação [ou, alternativamente, de 
dever, officiosum] tratar bem a todos os hóspedes; seria 
diferente se os viajantes agissem mal, causando dano às 
nações estrangeiras”68. Vejo, nesse princípio derivado, uma 
afirmação explícita de direitos que indivíduos e grupos 
possuem de estabelecer vínculos sociais e contato com outros seres 
humanos, sendo uma tarefa adicional especificar as razões ou as 
necessidades que motivam uma visita, uma viagem ou a simples 
presença de pessoas no lugar estrangeiro. 

É particularmente interessante que, na quinta prova da 
primeira conclusão, novamente derivando princípios 
adicionais de direito natural dos povos, na perspectiva de 
uma comunidade internacional jurídica, Francisco de Vitoria 
afirma que “O exílio [ou: desterro, exilium] é uma pena entre 
as [penas] capitais. Portanto, não é lícito recusar hóspedes 

                                                 

derivatur ex iure naturali. Institut. de iure naturali gentium: “Quod naturalis 
ratio inter omnes gentes constituit, vocatur ius gentium””. 

68 Id. ibid., p. 706: “[...]. Apud omnes enim nationes habetur inhumanum 
sine aliqua speciali causa hospites et peregrinos male accipere. E 
contrario autem humanum et officiosum habere bene erga hospites; 
quod non esset si peregrini male facerent, accedentes ad alienas 
nationes”. Em especial, não é totalmente claro se Vitoria pensa em 
“hospes” como “visitante”, portanto, segundo uma presença 
temporalmente “breve” em terra alheia, ou estritamente como 
“hóspede”, com presença temporalmente mais extensa ou estável no 
estrangeiro, em havendo necessidade e / ou não havendo dano. No 
direito moderno, particularmente em Immanuel Kant, os dois direitos, 
de hospitalidade como “visita” e como “hospedagem”, são 
explicitamente distinguidos; cf. a nota de BIEN. Hospitalität, col. 1212-
1213. 
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[ou: visitantes], quando eles não têm nenhuma culpa”69. 
Deixando sem comentário, aqui, as raízes desse notável 
enunciado de direito penal, isto é, que o “desterro” ou o 
“exílio”, como oposto a pertencer a algum lugar ou a algum 
território, é uma punição no mais elevado grau, dever-se-ia 
enfocar o fato de que o exílio é utilizado já como oposto a 
“hospedar” ou mesmo “abrigar” e “ter-morada-em-algum-
lugar”, mesmo se temporariamente ou na perspectiva de 
uma visita ou de mero trânsito. Assim, no sentido de 
hospedagem como “direito-de-estar-vinculado-a-um-lugar” 
ou de “ter-morada-em-algum-lugar”, garantindo-se que isso 
não cause nenhum dano ao anfitrião, o “direito de 
hospitalidade” revela significados mais amplos. O 
argumento pode ser formulado do seguinte modo: dado que 
“Todos os povos têm um direito à sociedade e comunicação 
natural” e “Quem quer que tenha direito à sociedade e à 
comunicação natural tem um direito a ser um hóspede [em 
oposição ao exílio], na ausência de culpa”, conclui-se, daí, 
que “Todos os povos têm um direito a ser hóspedes, na 
ausência de culpa”. As consequências disso para uma teoria 
jusnaturalista do exílio, do asilo, do refúgio e ainda, em geral, da 
conexão à terra são tanto evidentes quanto intrigantes70. 

Ainda que a meta principal na Parte Terceira da 
Relectio prior fosse estabelecer o direito de sociedade e 
comunicação natural, bem como a sua conexão com o 
princípio de direito de hospitalidade ou de ser-um-hóspede 
e o princípio de direito de transitar / viajar – todos esses 

                                                 

69 Cf. FRANCISCO DE VITORIA. De indis recenter inventis relectio prior, p. 
706: “Item quinto. Exilium est poena etiam inter capitales. Ergo non licet 
relegare hospites sine culpa”. 

70 Id. ibid., pp. 706-707: “Item sexto. Haec est una pars belli prohibere 
aliquos tanquam hostes a civitate vel provincia, vel expellere iam 
existentes. Cum ergo barbari non habeant iustum bellum contra 
hispanos, supposito quod sint innoxii, ergo non licet illis prohibere 
hispanos a patria sua”. 
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princípios enunciando direitos naturais de povos em 
perspectiva global –, Vitoria está convicto de que o primeiro 
princípio de direito natural dos povos permite a prova de 
(pelo menos) seis conclusões adicionais. A segunda conclusão 
diz respeito à licitude de comércio entre espanhóis e 
bárbaros, na ausência de dano, relativa a bens de mútua 
necessidade e mútuo interesse. Vitoria sugere um direito de 
comércio entre grupos, nações ou países71, de acordo com a 
necessidade e o interesse, e a enunciação desse direito é 
remotamente derivada, por ele, do princípio de sociedade e 
comunicação natural e diretamente derivada do direito de 
“visitar” e “peregrinar”72. 
 

A terceira conclusão73, que enuncia um direito de 
explorar e fazer uso de bens materiais que são comuns a 
todos, é válida tanto sob o princípio de hospitalidade – a 
partir do qual a licitude do comércio é derivada – quanto a 
partir de outro princípio de direito natural dos povos, que 
reza, ao menos aproximadamente, que “Todos os seres 
humanos têm um direito de fazer uso daquilo que é comum 
a todos os seres humanos”. Na quarta conclusão, que anuncia 
o direito de residência e de incorporação em uma sociedade 
ou o direito de cidadania (por nascimento ou por outra razão 
similarmente forte), Vitoria entende a residência e a 
cidadania adquirida como derivadas do direito de 

                                                 

71 Ibid., p. 708: “SECUNDA PROPOSITIO: Licet hispanis negotiari apud illos 
sine patriae tamen damno, puta importantes illuc merces quibus illi carent, et 
adducentes illinc vel aurum vel argentum vel alia, quibus illi abundant; nec principes 
illorum possunt impedire subditos suos ne exerceant commercia cum hispanis, nec e 
contrario principes hispanorum possunt commercia cum illis prohibere”. 

72 Ibid.: “Probatur ex prima, Primo, quia etiam hoc videtur ius gentium, 
ut sine detrimento civium peregrini commercia exerceant”. 

73 Ibid., p. 709: “TERTIA PROPOSITIO: Si quae sunt apud barbaros communia, 
tam civibus quam hospitibus, non licet barbaris prohibere hispanos a communicatione 
et participatione illorum”. 
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hospitalidade e permanência estável em uma terra 
estrangeira. Assim, ele afirma: “Além disso, se de alguns 
espanhóis crianças livres são nascidas lá e eles [elas?] querem 
se tornar cidadãos, não parece que possam ser proibidos da 
sociedade [a civitate] ou dos benefícios dos outros 
cidadãos”74. Ainda que isso não possa ser discutido aqui, 
uma apresentação sistemática de direitos universais dos 
povos e dos indivíduos enquanto pertencentes a nações ou 
povos, concebidos progressivamente na exposição de 
Vitoria, tem sido buscada por comentadores clássicos e 
recentes das suas duas Relectiones de indis75. 

As próximas proposições – cinco, seis e sete – a serem 
deduzidas do princípio de sociedade e comunicação natural 
tiveram também forte impacto histórico, pois elas enunciam 
direitos de guerra, a saber, de guerra justa de defesa (v)76, de guerra 
justa ofensiva ou de ocupação (vi) e de guerra justa contra inimigos ou 
de cativeiro e destituição de governos (vii) – estritamente, uma 
completa “guerra de conquista”)77. Contudo, os enunciados 

                                                 

74 Ibid., p. 710: “QUARTA PROPOSITIO: Imo si ex aliquo hispano nascantur ibi 
liberi et velint esse cives, non videtur quod possint prohiberi vel a civitate vel a 
commodis aliorum civium”. 

75 Cf. URDANOZ. De los indios recientemente descubiertos – Introducción a 
la primera relección, pp. 605s. 

76 Cf. FRANCISCO DE VITORIA. De indis recenter inventis relectio prior, p. 
712: “Nec alia belli iura liceret exercere in illos, puta, vel parta victoria et 
securitate occidere illos, vel spoliare vel occupare civitates eorum, quia in 
illo casu sunt innocentes et merito timent, ut supponimus. Et ideo debent 
hispani se tueri, sed quantum fieri poterit cum minimo detrimento 
illorum, quia est bellum dumtaxat defensivum”. 

77 Id. ibid., pp. 711-712: “QUINTA PROPOSITIO: Si barbari velint prohibere 
hispanos in supra dictis a iure gentium, puta vel commercio vel aliis quae dicta sunt, 
[...]. Quod si reddita ratione barbari nolunt acquiescere, sed velint vi agere, hispani 
possunt se defendere et omnia agere ad securitatem suam convenientia, quia vim vi 
repellere licet; nec solum hoc, sed si aliter tuti esse non possunt, artes et munitiones 
aedificare. Et si acceprint iniuriam, illam auctoritate principis bello prosequi et alia 
belli iura agere”. Ibid., p. 713: “SEXTA PROPOSITIO: Si, omnibus tentatis, 
hispani non possunt consequi securitatem cum barbaris nisi occupando civitates et 
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desses direitos são gerados diferentemente, pois eles 
resultam do fato de que a violação do direito de sociedade e 
do direito de hospitalidade e de trânsito é uma “ofensa” 
(iniuria) grave78. Em teoria, é concebível que todas essas 
alegações de guerra justa sejam derivadas, de algum modo, 
do princípio que diz que “Todos os povos cujo direito de 
sociedade e comunicação natural é desrespeitado estão 
autorizados a responder àquelas ofensas em formas de 
conflito bélico (guerra justa)”. 

Neste segundo passo, fez-se, pois, uma tentativa de 
mostrar que, para além do apelo universal à dignidade 
humana e a independência desse estado com respeito ao 
pecado e à infidelidade, Vitoria traz ideias para desdobrar um 
conceito de tolerância em termos de regras de convivência, 
para aceitar a presença de outros e ativamente engajar-se no 
seu bem-estar, como consequência do singular “direito de 
sociedade e comunicação”. 
 
3. Sobre intolerância, “ofensa” (iniuria) e guerra 

 
Para discussões adicionais (em grande número!) de 

autores e obras, no intuito de chegar a uma noção escolástica 
moderna de “tolerância” e “intolerância” – e, mais 
especificamente, dessas noções na escolástica latino-
americana –, quero, no que segue, fazer uso de Vitoria tanto 

                                                 

subiiciendo illos, licite possunt hoc etiam facere”. Ibid., pp. 713-714: “SEPTIMA 

CONCLUSIO: [...], iam tunc non tanquam cum innocentibus, sed tanquam cum 
perfidis hostibus agere possent, et omnia belli iura in illos prosequi et spoliare illos et 
in captivitatem redigere et dominos priores deponere et novos constituere, moderate 
tamen pro qualitate rei et iniuriarum”. 

78 Ibid., p. 712: “Probatur. Quia causa belli iusti est ad propulsandam et 
vindicandam iniuriam, ut supra dictum est ex Sancto Thoma 2.2 q. 40. 
Sed barbari prohibentes a iure gentium hispanos, faciunt eis iniuriam. 
Ergo si necesse sit ad obtinendum ius suum bellum gerere, possunt hoc 
licite facere”. 
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como um ponto de partida quanto um termo de 
comparação. Ver-se-á, já em dois exemplos79, que a linha de 
desenvolvimento de tais conceitos e valores não é, com 
efeito, reta. Para circunstanciar o primeiro exemplo, seja dito 
que, tendo sido assumido que o Mestre de Salamanca ajuda 
a conceber formas de tolerância nos modos esquematizados, 
é justo para com ele e a influência da sua obra falar também 
de esferas de intolerância. No que diz respeito à intolerância em 
dimensão política, para além dos tópicos da liberdade de 
opinião e de profissão religiosa dentro de nações cristãs – direitos 
que, estritamente falando, ainda não existiam nos pensadores da 
Segunda Escolástica –, os pontos mais interessantes de 
debate devem ser encontrados nos muitos tratados sobre a 
guerra. Isso não é assim porque a guerra como tal deve ser 
vista como uma forma de intolerância com alguma coisa que 
deveria, com dadas alegações morais e jurídicas, ser tolerada 
e, portanto, aceita na convivência. De fato, a guerra foi 
concebida por Francisco de Vitoria como uma forma de 
conflito baseado na lei em virtude da constatação inequívoca 
de uma “ofensa” (iniuria) grave e de resposta política 
necessária, e a ofensa é, aqui, um dado crime que como tal não 
pode ser tolerado. Sem dúvida, o tópico precisa reconhecer 
linhas limítrofes complexas entre guerras fundadas ético-
juridicamente ou, em geral, no ferimento intolerável de 
direitos naturais, positivos e das gentes e guerras cujo 
embasamento legal previa extensões mais amplas dos 
direitos políticos às convicções religiosas. Mas, por ora quero 
apenas destacar a injúria intolerável, com dimensão política, 
dos “crimes contra a humanidade”. Para tanto, destaco uma 

                                                 

79 Em outros estudos, quero perseguir o desenvolvimento do tema na 
obra de autores como Bartolomeu de Las Casas O.P. (ca. 1484–1566), 
José de Acosta S.J. (1540–1600) e Alonso de Sandoval S. J. (1576/1577–
1652). 
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obra do pouquíssimo conhecido pensador jesuíta Fernando 
Perez (ca. 1530–1595)80. 

Toda investigação sobre o tópico da guerra na 
literatura do século 16 tem de buscar tanto o caminho de 
realizar comentários aos artigos de Tomás de Aquino 
(Summa theologiae IIaIIae q. 40 a. 1-4) quanto o de revisitar a 
preleção de Francisco Vitoria81. No tratado de Fernando 
Perez, a saber, In materiam de bello ac pace (1588)82, tem-se um 
enfoque particular na justificação da legalidade da guerra83. 
Na primeira Disputatio, Fernando Perez defende a posição 
conhecida de Tomás de Aquino e de Francisco de Vitoria de 
que a guerra pode ser “legal” ou “lícita” (licitum) quando e 
onde há, comprovadamente, (i) uma “causa justa” e (ii) uma 
“intenção reta” da parte de uma dada (iii) “autoridade 
pública” reconhecida84. 

Olhando mais de perto, na Disputa Terceira do 
tratado, o muito discutido conceito de “causa justa” (iusta 
causa)85, quero enfatizar primeiramente o (v) quinto justo título 
ou justa alegação jurídica em favor da guerra, que são os 
“crimes contra a natureza” cometidos por infiéis; Perez se 
mostra consciente de que esse titulus foi rejeitado por 

                                                 

80 Cf. STEGMÜLLER. Filosofia e teologia nas Universidades de Coimbra e 
Évora no século XVI, pp. 41-42. 

81 URDANOZ. De los indios recientemente descubiertos – Introducción a la 
relección secunda, pp. 746-750, expõe brevemente a influência de Vitoria 
sobre pensadores do século 16 tais como Báñez, Molina e Suárez. 

82 Ele se encontra in: Lisboa Nac. F. G. 3299, II; Lisboa, Nac. F. G. 3841, 
III. 

83 Cf. FERNANDO PEREZ. In materiam de bello ac pace, [219a–223b]. 

84 Id. ibid., [222a]. 

85 Ibid., Disputatio secunda, [223b–224a]. 
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Vitoria86, Domingo de Soto O.P. (1494–1560), Alfonso de 
Castro O.F.M. (ca. 1495–1558), Diego de Covarrubias 
(1512–1577) e, sobretudo, por Bartolomeu de Las Casas 
O.P. (ca. 1484–1566)87. Esse tópico é ele mesmo um debate 
sobre os limites da tolerância em relações políticas guiadas 
pela lei. Se os “pecados” contra a natureza cometidos pelos 
bárbaros não equivalem a (i) pecados contra o direito dos 
inocentes, (ii) contra o direito da Igreja (de anunciar o Cristo 
do Evangelho) ou (iii) contra o direito da religião cristã (de 
ser praticada universalmente e sem nenhum impedimento, 
pelos seus seguidores), não há nenhuma “ofensa” grave ou 
causa justa a ser encontrada, mesmo se existem situações de 
“infidelidade ou idolatria” (infidelitas aut idolatria)88 nas 
práticas dos outros povos. 

                                                 

86 Cf., por exemplo, FRANCISCO DE VITORIA. De indis recenter inventis 
relectio prior, pp. 653-659, 697-701; IDEM. De indis recenter inventis relectio 
posterior, pp. 823-826. 

87 Cf., sobre isso, por exemplo, Frei BARTOLOMEU DE LAS CASAS. 
Único modo de atrair todos os povos à verdadeira religião, Capítulo Segundo 
(Sexto), pp. 221-267, e Capítulo Terceiro (Sétimo), pp. 269-309 
(sobretudo 274-281). Cf. também Frei BARTOLOMEU DE LASA 
CASAS. Liberdade e justiça para os povos da América – Oito tratados impressos 
em Sevilha em 1552, Segundo tratado, Doze Réplicas de Dom Frei 
Bartolomeu de Las Casas, pp. 163-213. Sobre o “bárbaro infiel” na obra 
de Las Casas, cf. também CASTAÑEDA SALAMANCA. El indio: entre 
el bárbaro y el cristiano. Ensayos sobre la filosofía de la Conquista en Las Casas, 
Sepúlveda y Acosta, pp. 1-26. Para uma exposição geral da abordagem de 
Las Casas acerca dos direitos dos “índios”, cf. também DELGADO. Die 
Rechte der Völker und der Menschen nach Bartolomé de las Casas, pp. 
177-203. Em específico sobre as visões contrastantes de Las Casas e 
Ginés de Sepúlveda com respeito ao status e os direitos dos indígenas, 
cf., por exemplo, ANDAJÚR. Bartolomé de Las Casas and Juan Ginés 
de Sepúlveda: Moral Theology versus Political Philosophy, pp. 69-87; 
ALVIRA and CRUZ. The Controversy between Las Casas and 
Sepúlveda at Valladolid, pp. 88-110. 

88 Cf. FERNANDO PEREZ. In materiam de bello ac pace, Disputatio tertia, 
[227b–228a]. 
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No entanto, há uma causa justa que pode gerar a 
consequente guerra justa quando o seu objetivo mesmo é 
evitar ofensas de caráter hediondo aos direitos do inocente, 
da Igreja e da religião cristã, em que Fernando Perez está 
assumindo que tais ofensas podem ser ao mesmo tempo 
iniuriae ou contra o ius naturale ou contra o ius divinum 
Christianae religionis. Ofensas hediondas contra a natureza – 
ou, mais simplesmente, contra a lei natural – que podem com 
justiça provocar uma guerra são essencialmente erros ou 
pecados “contra o direito dos inocentes” (contra ius 
innocentum). Menciono, aqui, somente um dos três crimes que 
Perez dá como exemplo. 

Como uma terceira forma de pecado contra a natureza 
que pode causar guerra justa aparece um tópico que foi 
muito importante para o Jesuíta Português Manuel da 
Nóbrega (1517–1570), o diretor geral das Missões Jesuítas 
no Brasil, no primeiro período das mesmas e que escreveu o 
famoso Diálogo sobre a conversão do gentio (1557) e o Tratado 
contra a antropofagia (1559). É um pecado contra a natureza 
assassinar seres humanos inocentes, sejam eles nativos ou 
estrangeiros, etc., no intuito de comê-los ou sacrificá-los aos 
ídolos. Esse juízo sobre matar inocentes para tais propósitos 
não precisa de qualquer revelação ou de sanção eclesiástica. 
No intuito de evitar tal prática, uma guerra pode ser 
conduzida não somente se o canibalismo é realmente 
praticado, mas também antes que ele seja perpetrado e no 
intuito de evitar que as pessoas o cometam. Apesar de 
Vitoria mostrar hesitações sobre o modo como é permitido 
relacionar atos horrendos feitos por e dentro de um grupo 
político autônomo (soberano) à ideia central de uma iniuria 
grave o suficiente para a guerra89, Perez é capaz de ver em 
Vitoria uma abordagem de “leis tirânicas que ofendem os 

                                                 

89 Cf. FRANCISCO DE VITORIA. De indis recenter inventis relectio prior, 
pp. 698-701. 
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inocentes”90. A fundamentação dessa opinião é notável, pois 
ela faz apelo ao sentido universal do “gênero humano” ou 
da “humanidade”. Afinal, atos de canibalismo são uma iniuria 
“a toda a humanidade” (toti generi humano), de modo que 
aquelas pessoas são colocadas na posição moral e jurídica de 
“invasores do gênero humano” (invasores generis humani), 
invasores, por assim dizer, de uma “dimensão humana”, 
dado que “nós somos partes da humanidade” (qui partes 
generis humani sumus)91: em tais casos, tem-se de defender – ou 
mais exatamente “autodefender” – essa “posse” natural 
humana comum92. 

                                                 

90 Id. ibid., pp. 720-721. 

91 Para uma exposição histórica sintética do conceito de humanidade e 
gênero humano, cf. BÖDEKER. Menschheit, Menschgeschlecht, col. 
1127-1137. 

92 Cf. FERNANDO PEREZ. In materiam de bello ac pace, Disputatio tertia, 
[228b–229a]: “Tertio contra ius naturalem est innocentes sive indigenas 
sive extraneos occidere, sive ad edendum, sive ad sacrificandum idolis 
non minus quam est peccatum contra naturam quodquis peregrinis 
insidiari ad depraedandum, et procul dubio hinc habetur iniuria sufficiens 
ad bellum movendum etsi Papa ad id suam auctoritatem non interponat, 
sicut docet VICTORIA citatus n. 15 quod unicuique dominus mandavit 
de proximo suo, et praeceptum est etiam iuris naturalis Deuter. 2492 [...], 
quod iuxtam communem interpretationem non solum quando actu 
educuntur ad mortem, sed etiam antequam perveniatur ad actum, et ita 
licitum est contra eos bellum si nolint illum vitum relinquere. [...]. Quod 
si obiicias omnes eos barbaros voluntarie et libere consentire in illo ritu, 
atque volenti non fieri iniuriam. Respondens ibi VICTORIA quoad hoc 
illos non esse sui iuris ut iure possint se aut suos tradere ad mortem. 
Secundo Responsio eos facere gravissimam iniuriam toti generi humano, 
unde tanquam iniustissimi invasores generis humani possunt debellari a 
nobis, qui partes generis humani sumus. Tertio responsio saltem 
parvulos quod sacrificans in illo ritu nequaquam libere consentire cum 
usum rationis nondum habeant, et parentes contra omne ius naturae 
abituntur potestate quam super filios habent, et ita fillis esse ius ut nos 
possimus eis succurrere, et adhoc pertinet quod DIVUS THOMAS 
citatus q. 10 a. 11 ait ritus infidelium non esse tollerandos Utrum quando 
ius habemus, ut possumus impedire. Hinc est ut VICTORIA ubi citata 
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É claro que todos podem tecer os seus próprios 
pensamentos sobre o que seria, no sentido de Perez, hoje, 
ofensas a toda a humanidade, diga-se, em perspectiva 
internacional; pode-se imaginar onde estão hoje os 
“invasores do gênero humano” – e, ao que tudo indica, não é 
preciso preocupar-se com canibais. Textos como esse sugerem que 
os pensadores da Segunda Escolástica estariam cônscios do 
paradoxo da tolerância, a saber, que existem limites para a 
tolerância – no caso, tolerância política –, tais limites são 
provavelmente o comportamento intolerante ou o ato e o 
fato intolerável, pois tolerá-los levaria à contradição, a saber, 
de promover a tolerância e a intolerância ao mesmo tempo, 
em que a defesa da segunda em algum momento implica a 
supressão da primeira. Assim, junto com Karl Popper, 
dever-se-ia reivindicar um direito de não tolerar o 
intolerante93 e, acrescento, o intolerável também – tendo em 
vista não só um ambiente político interno, mas também uma 
dimensão política externa. 
 
4. A tolerância como um valor relativo 

 
Em um segundo exemplo de desdobramento da ideia 

de tolerância – em sentido lato – antes mesmo de sua 
consolidação na filosofia moderna (cf. acima, na 
Introdução), o exercício de verificar os modos em que as 
teses de Francisco de Vitoria foram recebidas causará a 
impressão de que o quadro sobre os valores éticos e políticos 
ora procurados é deveras complexo na Segunda Escolástica 
e, em específico, na Escolástica Latino-Americana. Tenho 
em vista a obra do teólogo, filósofo e jurista Diego de 

                                                 

n. 15 [...] veram esse priorem opinionem INNOCENTII, et DIVI 
ANTONINI”. 

93 Cf. POPPER. The Open Society and Its Enemies – New One-Volume Edition, 
p. 581 (Notes to Chapter Seven, Note 4). 
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Avendaño S.J. (1594–1688), a saber, o seu Thesaurus indicus 
(Auctarium indicum) publicado na Antuérpia, em 6 volumes 
(1668–1686). Avendaño encerrou a sua carreira acadêmica 
como Professor de Teologia no então renomado Colégio San 
Pablo, em Lima (Peru)94. 

De uma maneira muito singular, Avendaño discutiu 
novamente as visões de Vitoria sobre a “infidelidade” como 
uma razão possível para negar a alguém o seu “domínio” 
sobre as coisas. O seu relato é uma combinação da sua 
concepção probabilista sobre a certeza moral em filosofia 
prática, incluindo a interpretação da lei, e da sua defesa 
política de um regime hierocrático – em que, como uma 
consequência, qualquer tipo de poder secular ou civil acaba 
por ser fundado, então, não primariamente na natureza, mas 
primariamente em uma forma de concessão divina, mediada 
pela plenitudo potestatis do cabeça da Igreja (o Papa). O 
probabilismo do qual se está falando é a noção de que95 para 
a formação da consciência moral em assuntos da teologia e 
/ ou da filosofia, portanto de decisões morais corretas, bem 
como, pode-se adicionar, de determinações jurídicas 
corretas96, ainda que a dúvida deva ser subjetivamente 

                                                 

94 Cf. SARANYANA et ALII. Teología en América Latina. Desde los orígenes 
a la Guerra de Sucesión (1493-1715), p. 374, nota 12; MUÑOZ GARCÍA. 
Diego de Avendaño. Filosofía, moralidad, derecho y política en el Perú colonial, pp. 
29-61 (vida e obra), 63-75 (sobre o probabilismo de Avendaño); 
MUÑOZ GARCÍA. Diego de Avendaño – Biografia y bibliografia, pp. 
299-343; BALLÓN. Diego de Avendaño y el probabilismo peruano del 
siglo XVII, pp. 27-43. 

95 Cf. FLEMING. Defending Probabilism. The Moral Theology of Juan 
Caramuel, pp. 1-7. Para apreciações gerais, cf. também MAHONEY. 
Probabilismus, pp. 465-468, e sobretudo o monumental artigo de 
DEMAN. Probabilisme, col. 417-619. 

96 Cf. também TESTA. La questione della coscienza erronea. Indagine storica e 
ripresa critica del problema della sua autorità, pp. 110-164. Cf. em especial o 
volume BRAUN and VALLANCE (eds.). Contexts of Conscience in Early 
Modern Europe 1500-1700, 2004, 237pp. O estudo inicial do volume, a 
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superada para atingir-se a retidão no ato, há espaço para 
dúvida justificável, mesmo que a opinião que se adote pareça 
provável e defensável, até mesmo mais provável e 
defensável, de acordo com as autoridades. O simples fato de 
que uma opinião é provável significa que ela tem alguma 
força objetiva e pode, com algum suporte na tradição, 
receber também o suporte da razão97. O “argumento acerca 
do probabilismo [...] era respectivo à resposta prudencial em 
face de conclusões divergentes com respeito às obrigações 
morais”98, e isso, como já aludido, pode ser aplicado para 
áreas mais amplas de interesse, tais como a interpretação de 
enunciados normativos jurídicos e canônicos99. O 
“probabilismo” “oferecia uma latitude maior para a escolha 

                                                 

saber, STONE. Scrupulosity and Conscience: Probabilism in Early 
Modern Scholastic Ethics, oferece um quadro informativo útil sobre a 
ética probabilista no início do período moderno. 

97 Cf. também O’REILLY. Duda y opinión. La consciencia moral en Soto y 

Medina, pp. 11-30. 

98 Cf. FLEMING, op. cit., p. 4. 

99 O “tuciorismo” “exigia a eleição do curso de ação “mais seguro”, isto 
é, a escolha de que garantiria o mais certamente que o agente evitaria o 
pecado”. O “equiprobabilismo” era um sistema moral que permitia que, 
em casos de dúvida, poder-se-ia seguir uma opinião que favorecesse a 
liberdade, contanto que ela fosse igualmente provável quando 
comparada com a opinião oposta; na prática, se diante de algum desafio 
moral o agente não tem noção nenhuma de uma regra ou de uma lei 
existente e duvida sobre a promulgação da mesma, ele pode ser levado 
por sua liberdade. Alfonso Maria de Liguori é normalmente contado 
entre os “equiprobabilistas”. O “probabiliorismo” “permitiria que o 
agente tomasse uma posição em favor da liberdade [isto é, em favor de 
uma opinião não certa] somente se ela fosse objetivamente mais provável 
(se ela tivesse o suporte de argumentos mais fortes, de autoridades ou de 
ambos) do que um juízo que obrigasse alguém por [uma dada] obrigação 
moral”. Cf. MARTEL PAREDES. La filosofía moral – El debate sobre el 
probabilismo en el Perú, pp. 41-42. Representantes do “probabiliorismo” 
foram, por exemplo, Daniel Concina (1687–1756), Juan Vicente Patuzzi 
(1700–1769) e Fulgencio Cuniliati (+ 1759). 
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moral. Em dadas circunstâncias, era permitido ao agente 
seguir uma opinião provável, mesmo se visões contrastantes 
fossem arguivelmente mais fortes em algum aspecto”. O 
debate moral no século 17 pôs o enfoque na adequação da 
opinião provável para produzir a ação moral responsável100. 

Assim, para Avendaño, uma opinião simplesmente 
provável é uma que pode receber provas em seu favor, não 
vai contra as Escrituras, os Pais da Igreja e as determinações 
(dogmáticas) explícitas da Igreja e contém, por causa da 
natureza do seu objeto ou do seu conteúdo, um espaço para 
incerteza ou “temor” com respeito à sua verdade objetiva. 
Ao entender dessa maneira a opinião provável, Diego de 
Avendaño acreditava ficar próximo de Aristóteles, Cícero e 
Tomás de Aquino sobre a natureza da opinião razoável101, 
em que pelo menos as seguintes duas características 
deveriam ser destacadas agora: (a) uma opinião é um juízo – 
portanto, um ato mental intelectual – realizado com base em 
alguma razão; (b) as razões argumentativas, para ele, não são 
conclusivas; (c) tal juízo, portanto, é feito com “temor” ou 
“suspeita” de que a parte oposta seja verdadeira. 

A passagem que quero destacar para os propósitos 
deste ensaio é encontrada no Tomo IV do seu Thesaurus 

                                                 

100 Cf. FLEMING, op. cit., p. 5. Cf. também VIDAL. Nueva moral 
fundamental, pp. 460-469. 

101 Cf. THOMAS DE AQUINO. Summa theologiae, IIaIIae q. 1 a. 4; 
DIDACUS DE AVENDAÑO. Auctarium Indicum seu Tomus Tertius ad 
indici thesauri ornatius complementum, multa ac varia complectens extra rem indicam 
sacrarum professoribus profutura, III, Pars I, Sectio I, § 26: “Iuxta Aristotelem 
Libro I de Demonstratione cap. 26 Textu 44, Opinio est propositionis nullo 
certo argumento confirmata comprehensio non necessaria. Ubi nomine 
comprehensionis conceptus mentis designatur, seu iudicium de re 
incerta. Quod magis dilucidum ex Divo Thoma IIaIIae q. 1 a. 4 in corpore, 
ubi sic ait: Alio modo intellectus assentit alicui, non quia sufficienter moveatur ab 
obiecto proprio, sed per quamdam electionem voluntarie declinans in unam partem 
magis quam in aliam. Et si quidem haec sit cum dubitatione et formidine alterius 
partis, erit opinio. Si autem sit cum certitudine absque tali formidine, erit fides”. 
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indicus, em que Diego de Avendaño critica direta e 
explicitamente Bartolomeu de Las Casas (entre outros) e 
marginalmente Francisco de Vitoria (entre outros): em 
resumo, todos os que direta ou indiretamente mostraram ou 
mostrariam simpatia pelos princípios e pelas teses do 
missionário dominicano com respeito à atividade 
missionária pacífica e à rejeição ético-jurídica do direito de 
conquista por parte dos reis católicos espanhóis102. 
Tangendo o último ponto, (1) Avendaño discute novamente, 
com brevidade, a tese de que, com base na lei natural e na lei 
dos povos, o dominium pode ser conferido aos povos 
indígenas, muito embora eles sejam “infiéis”103. Ele 

                                                 

102 Cf. DIDACUS DE AVENDAÑO. Auctarii Indici Tomus Secundus, seu 
Thesauri Tomus Quartus, (De censura quadam Scriptoris adducti circa res Indicas, 
et aliis observatione dignis erga ipsas), Pars Octava, Sectio L, § 616 [Contra 
Episcopum Chiapensem unde institui possit concertatio]: “Citatus 
Chiapensis Praesul, cuius scripta iam pridem oblitterata, nescio quo 
spiritu sine licentiis necessariis denuo recusa, cum revera in illis libellus 
infamatorius Indicorum Conquisitorum, et multorum aliorum videatur 
contineri, ut eidem obiecit Genesius de Sepulveda Obiectione 12 in 
Catholicos Reges, et nationem Hispanam maledicentia redundante, ut 
meritum visum fuerit ea colligi et asseruari, Regia auctoritate, pro ut 
videri potest apud Dom Solorzanum Tomo I de iure Indiarum lib. 2 Cap. I 
num 23 vers. Sextus, quoddam, qui praefati scriptoris, acerrimi quamvis, 
virtutes agnoscit, et cum multis, quod adducit, depraedicat eodem Cap. I 
num. 26 et 27 quibus ego nihil detractum velim, dum aliqua ipsius effata 
refellenda propono: sic enim in multis accidisse compertum est eximiae 
sanctitatis commendatione celebribus quorum sententiae aliquae a vero 
penitus deviarunt, ut opus fuerit illas a scriptoribus fidei sincere refelli”. 

103 Id. ibid., § 617 [Propositio eiusdem de infidelium dominio in suis 
regnis]: “Sic ergo ille Proposit. 10. Entre los Infieles, que tienen Reynos apartados, 
que nunca oieron nuevas de Christo, ni recivieron la fe, ay verdaderos Señores Reyes y 
Principes, y el Señorio y dignidad y preeminencia Real les compete de derecho natural, 
y de derecho de las gentes, em quanto el tal Señorio se endereza al regimiento y 
gobernacion de los Reynos confirmado por el derecho divino Evangelico, lo mismo a 
las personas singulares el Señorio de las cosas inferiores: y por tanto en el advenimiento 
de IESU Christo, de los tales Señorios, honras, preeminencias Reales y lo demas, no 
fueron privados en universal, ni en particular ipso facto, nec ipso iure. [Oppositum 
censet haereticum, pro quo et censura alia]. Sic cum statuerit, statim 
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considera como pelo menos provável a opinião contrária, de 
que a infidelidade e a idolatria tiram dos indivíduos o 
verdadeiro domínio, uma vez que essa opinião é defendida 
por um número elevado de autoridades na teologia e no 
direito. Assim, há uma alegação jurídica justificável em favor 
da concessão aos e da conquista daquelas terras pelos 
príncipes cristãos – conduzindo, se necessário for, uma 
guerra justa de conquista. Avendaño menciona que tal 
opinião seria até mesmo mais comum e ademais mais útil 
para a fé católica. (2) Diego de Avendaño estava 
familiarizado com os termos do Concílio de Constança 
(1414–1418), em que Jan Hus (1369–1415) e John Wyclif (ca. 
1320–1384) tinham sido condenados também por 
defenderem que o pecado mortal retira o domínio em 
dimensões civis; as razões apresentadas por aqueles 
“hereges” acabariam por incluir, ao que tudo indica, que 
também a infidelidade seria uma razão para negar o dominium. 
Mas, uma vez mais, para o probabilista Avendaño, é preciso 
dizer que existem diversas formas de dominium: ele não tem 
de ser “propriedade absoluta” (absoluta proprietas), ele poderia 
ser concebido em termos de “administração” (administratio), 
“possessão” (possessio) e “uso” (usus fructus). Se for recordado 
que Avendaño e as muitas autoridades que ele invoca dão 
suporte a um regime hierocrático, a explicação inicial do 
poder e do domínio tem de mudar; é defensável que infieis 
têm uma daquelas (três) formas de dominium, assim como se 
fossem cristãos fieis, mas dado que somente a Igreja tem a 

                                                 

Proposit. 11 ita subdit: la opinion contradictoria de la precedente Proposicion es 
erronea y perniciosissima, y quien con pertinacia la defendiere, incurrirá formal heregia. 
Es asi mismo impiissima, iniquissima, y causativa de innumerables robos, violencias 
y tiranias, estragos y latrocinios, daños irreparables, y pecados gravissimos, infamia, 
hedor y aborrecimiento del nombre de Christo y de la religion Christiana, y eficacissimo 
impedimento de nuestra Catholica Fe, muerte, perdicion y jactura de la mayor parte 
del linage humano, damnacion certissima de infinitas almas: y finalmente de la piedad, 
mansedumbre, y costumbre Evangelica y Christiana cruel y capital enemiga. Sic ille”. 
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“propriedade absoluta”, é de fato legítimo que ela retira (ou 
pode retirar) o dominium, se formas relevantes de “ofensa 
grave” (iniuria) são cometidas por quaisquer civis. Assim, 
está-se de volta – e ainda, na segunda metade do século 17 – 
ao reino da insegurança causada por uma negação de direitos 
que deveriam (como em Vitoria e na tradição da Escola de 
Salamanca) ter base na ética da lei natural: que os infieis são 
politicamente livres e exercem domínio (posse, controle, 
regência, etc.) sobre as suas coisas, isso acaba sendo uma 
mera concessão, uma atitude “tolerante” com respeito ao 
infiel ou ao religiosamente diferente que não é, pois, 
filosoficamente104 uma questão de obrigação105. 

                                                 

104 Ibid., § 620: “Secundo obiici potest in Concilio Constantiensi 
damnatum fuisse errorem Ioannis Hus et Wicleph asserentium 
dominium rerum ipso iure amitti propter peccatum. Qui et fuit error 
Armachani, in libro, cui titulus, Defensorium pacis, improbatus a Ioanne 
Maiore in 2. dist. 42 et Iacobo Almaino in 4 dist. 15 Quaest. 2 Col. 10. Ex 
quo arguit Covarrubias supra num. 2 et luculentius Dom Solorzanus citato 
Cap. 10 nu. 56 et seqq. Concilium siquidem negans per peccatum 
dominium rerum amitti, nullum speciale excipit; et cum absoluta decisio 
sit, infidelitatem etiam comprehendit. Ad quod in primi dici potest 
Infideles non privari ratione infidelitatis eo domino, qualecumque illud 
sit, quod ipsis etiam stante in fidelitate potest competere, quatenus sine 
alicuius iniuria rebus, quas possident, uti pro libitu possunt, dum 
auctoritate Ecclesiae ab eisdem non auferuntur. Dominii enim nomine 
aliquando venit non solum absoluta proprietas, sed administrationem, 
possessionem, aut usum fructum, ut notavit Dom Solorzanus citato Cap. 
11 nu. 26. Qui ibidem nu. 6 et seqq. respondet verum dominium in 
Infidelibus dari, sed ab Ecclesia posse iusta de causa ad fidelia regna 
transferri et sic Hostiensis sententiam, aliorumque defendit problematico 
ritu. Atqui Hostiensis et multi alii cum eo sentientes existimant verum 
dominium et absolutam iurisdictionis et bonorum proprietatem apud 
Infideles non extare, et sic ex eorum mente proponitur ab ipso citato Cap. 
10 num. I et seqq. et ita non videtur exacta et accommodata responsio: 
licet iuxta sententiam aliam possit verosimilius sustineri, si dicatur apud 
Infideles verum extare dominium, sed auctoritate Ecclesiae auferri ab illis 
posse, et fidelibus Principibus praerogari”. 

105 Ibid., § 622: “Cum ergo solius Ecclesiae auctoritate dominium ab 
Infidelibus auferri queat, ex sententia praedicta non illa sequuntur 
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Considerações finais 

 
Os textos e tempos que busquei, brevemente, 

descrever e analisar não estão diante, ainda, da crescente 
secularização que, creio, acompanha as sociedades de hoje. 
Nos aspectos religiosos, talvez a tolerância, que é um 
“conceito de conflito”, perde o seu acento de importância 
nessas mesmas sociedades, pois ele oscila entre uma atitude 
de indiferença e uma atitude de aceitação de diferenças. 
Talvez esse sentido de uma forma de tolerância seja algo a 
ser percebido já na obra Nathan der Weise (1779), de 
Lessing106, em que o pertencimento a uma dada religião é 
algo deveras contingente e inessencial para um ser humano 
esclarecido – cujo relato sobre Deus, teórica e praticamente, 
pode perfeitamente existir e ganhar importância e, não 
obstante isso, ficar para além dos aspectos de uma revelação 
histórica que reivindica verdade única ou preferencial, sendo, 
antes, experimentado na subjetividade, ainda que os traços 
básicos de uma teologia natural possam ser comuns a 
pessoas religiosamente diferentes. Uma vez que a liberdade 
religiosa, nas sociedades ocidentais, sobretudo, 
simplesmente se estabeleceu e se tornou, alegadamente, um 
direito humano universal, o valor e a virtude da tolerância 

                                                 

absurda, quae a Praelato dicto proclamantur: in ordine enim ad eorum 
damnificationem, ut erga ipsos non liceat, perinde se habet bonorum 
possessio, ac si verum, proprium, et maxime legitimum dominium 
asseratur. Sic ab haereticis ante sententiam condemnatoriam aut criminis 
declaratoriam, nequeunt bona auferri, quia ante illam aut dominium 
eorum habent, aut iustam possessionem, ut ait P. Sancius supra nu. 18”. 

106 LESSING. Nathan der Weise – Ein dramatisches Gedicht in fünf Aufzügen, 
[1779], pp. 509-643. Sobre o extrato mais conhecido do texto, a 
“parábola dos anéis” como formulação mesma da tolerância religiosa no 
iluminismo alemão, cf. id. ibid., (Terceira Cena, Atos 5-7) pp. 573-583. 
Cf. também VIDEIRA. Filosofia e literatura no idealismo alemão: a 
questão da tolerância religiosa no Nathan der Weise, (publicação online). 
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poderiam ser vistos, eles mesmos, como arbitrários e 
autoritários – afinal, pressupõem que há um lado que está 
“na verdade” ou “na retidão”. Por certo, a tolerância 
religiosa sempre manterá o sentido de um ponto de vista 
arbitrário, a saber, aquele de respeitar e aceitar o diferente, 
mesmo se acreditando que ele está em erro. Provavelmente, 
se a tolerância se torna, em matérias religiosas, políticas e 
sociais, uma questão de indiferença, ela como tal desaparece, 
pois não há nada mais a ser tolerado. 

Creio que a partir da perspectiva da recepção e da 
expansão de ideias de autores medievais na Segunda 
Escolástica e, mais em específico, na Escolástica Latino-
Americana, acham-se roteiros importantes para 
compreender o conceito moderno de tolerância. Com efeito, 
na esteira de autores tais como Francisco de Vitoria há um 
modo instrutivo e frutífero de construir a tolerância como 
uma virtude de respeitar diferenças religiosas, culturais e 
políticas e, o que é talvez mais importante, de tolerar 
ativamente e até mesmo comprometer-se com o bem-estar 
do diferente, sob a regra da lei e da razão. 
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Sérgio A. Sardi  
 

I. O aprender a filosofar como problema filosófico 
 
1. Toda concepção acerca do aprender-ensinar filosofia 
remonta ao problema de saber o que é a filosofia, ou qual o 
seu sentido. Tal problema só poderá ser formulado, porém, 
à base dos pressupostos conceituais e metodológicos 
preestabelecidos por uma filosofia determinada, e em uma 
determinada fase de maturidade do seu próprio 
desenvolvimento. A própria construção de tais indagações – 
seja ela qual o sentido da filosofia, ou o que é a filosofia, ou outra 
qualquer – traça em cada caso uma perspectiva específica 
que conduz, a seu modo, à filosofia da filosofia, ou 
metafilosofia. A formulação de uma indagação filosófica – 
na medida em que o seu sentido remete ao conjunto de uma 
obra – remete à dinâmica na qual cada filósofo, na diacronia 
de sua escritura, institui uma idiossincrática relação entre 
linguagem, vida e conhecimento. No âmbito de cada filosofia a 
formulação do problema dos limites e/ou do sentido da 
filosofia, assim como possíveis resoluções do mesmo, 
institui já uma posição a ser assumida. A filosofia da filosofia 
é sempre dimensão imanente de uma filosofia determinada, 
e só neste âmbito é que as suas indagações podem ser 
estabelecidas. Assim, não há como se manter imparcial 
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quanto aos pressupostos que, implícita ou explicitamente, 
sustentam e delimitam a coerência interna de qualquer 
metodologia que conecte o aprender e o ensinar, 
relativamente à filosofia e/ou ao filosofar. 
 
2. Não há, pois, um método mais adequado para 
aprender-ensinar filosofia. A adequação se efetiva entre o 
conjunto de procedimentos lógicos, o método filosófico, os 
recursos estilístico-literários e o sentido de filosofia e de 
filosofar propostos em cada filosofia. Isso inclui o sentido 
pelo qual cada filosofia compreende a história da filosofia e 
delimita as condições pelas quais a interpretação de outras 
filosofias será realizada. O problema de saber como e por 
que aprender ou ensinar filosofia – ou uma metodologia e 
uma ética do aprender-ensinar filosofia – conduz aos 
pressupostos e ao método que preside o desenvolvimento de 
cada filosofia, mesmo que seja esta uma elaboração em curso 
e sujeita a crises internas. 
 
3. Dizer que aprender-ensinar filosofia é, sobretudo, 
um problema filosófico, é afirmar: a) que o significado de 
aprender filosofia, ou de filosofar, é dimensão imanente de um 
sistema filosófico, visível em sua diacronia; b) que a 
metafilosofia e a história da filosofia, momentos 
simultaneamente autocríticos e construtivos de um 
pensamento, não são externos, mas apenas imanentes a cada 
filosofia ou escola filosófica determinada; c) que há uma 
práxis do aprender sugerida, explícita ou implicitamente, pelo 
percurso efetivado por cada filósofo ou filósofa na 
elaboração de sua obra, o que se faz pouco a pouco visível 
na explicitação do método que preside esta elaboração e na 
conexão entre biografia e escritura. Neste caminho, o 
aprender coincide com a gestação gradual da singularidade na 
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conexão entre escritura e experiência1. E é assim o aprender que 
funda as condições de possibilidade e a orientação para a 
ação propriamente pedagógica. 
 
4. A precedência do aprender sobre o ensinar parte da 
consideração de que o aprender efetiva-se no esforço 
continuado e não linear de conquista da idiossincrasia do 
pensar. Sendo assim, o aprender é aprender a aprender. E 
aprender a aprender requer destacar-se de tudo o que possa 
ser ‘ensinado’, pois é um trabalho de autoria que permite o 
diálogo com cada filosofia. Uma fenomenologia do 
aprender, mais propriamente descritiva do que definicional, 
ou seja, uma mantanologia, deveria presidir, portanto, a 
pedagogia. Nesta inversão o aprender efetiva-se nos 
tensionamentos pelos quais a significação dos problemas filosóficos 
reconduz sempre ao decurso de uma vida, efetivando-se na 
diferença, e sendo avesso às padronizações pressupostas em 
teorias do ensinar. 
 
5. No âmbito de cada filosofia há um estilo, um modo 
específico de filosofar. Compreende-se aqui o filosofar não 
como um exercício propedêutico, ou o processo de 
desenvolvimento linear de um pensamento, mas o jogo de 
tensões presente na constituição diacrônica de cada filosofia, em 
relação ao qual um diálogo entre o leitor-filósofo e o 
escritor-filósofo será possível. O filosofar pode ser 
compreendido, dentre outras possibilidades, como: a) 
exercício hermenêutico que busca a compreensão dos motivos 
e problemas que, como eixos centrais de articulação de um 
pensamento, mantiveram-se atuantes durante o seu 
desenvolvimento, mesmo que este processo seja não linear e 
sujeito a revisões críticas e mutações internas; b) 
interpretação e possível reconstrução internamente coerente 

                                                 

1 Sobre o conceito de experiência, vide parágrafos 14 e 15. 
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e suficientemente autocrítica dos conceitos filosóficos 
elaborados ou suscitados por uma filosofia determinada; c) 
exercício da atitude que, como indicação ou formulação 
expressa em cada filosofia, remete à gênese do filosofar; d) 
desdobramento de proposições filosóficas em função de 
possibilidades suscitadas pelo método imanente de uma 
filosofia, ou seja, o método que preside a sua construção – 
em termos sistemáticos – ou o seu desenvolvimento – em 
termos cronológicos, ou em função de possibilidades 
suscitadas pelo método explícito, ou seja, o método proposto 
por cada filósofo como condição de possibilidade de 
elaboração, aprendizagem e possível ensinamento da 
filosofia; e) desconstrução e sucessiva reelaboração dos 
problemas filosóficos que se põem à base da construção, em 
cada filosofia, de conceitos, argumentos e estilo literário-
filosófico, mesmo que tais problemas estejam implícitos; f) 
elaboração que, em seu curso, considera a dimensão 
autocrítica de uma filosofia, a qual se expressa nas suas 
aporias, crises e mudanças de perspectivas ou paradigmas 
como condição de possibilidade para a compreensão do 
estilo do filosofar do autor e dos motivos centrais atuantes 
no decurso de sua obra; g) elaboração que busca a unidade 
internamente determinada entre forma literária, conteúdo, 
recursos lógicos e método de um texto filosófico; h) trabalho 
de escritura que parte de – e/ou visa suscitar – tensões e 
relações originárias com a linguagem; i) formulação de 
problemas, conceitos e sistemas conceituais, em diálogo com 
a tradição; j) criação de linguagens autônomas e dotadas de 
sentido, perfazendo possibilidades inusitadas de visões de 
mundo; k) dinâmica na qual o uso da linguagem interage com 
e retroage continuamente sobre experimentações virturreais 
do viver; l) o próprio filosofar sobre o ato de filosofar, e isto 
deverá pôr constantemente em xeque o sentido mesmo de 
filosofia ou de filosofar, dentre outras possibilidades. 
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6. O momento em que o filósofo por fim expressa a 
sua concepção de filosofia e/ou de filosofar – um trabalho a 
ser assumido na maturidade de seu próprio percurso – 
delimita o nível metacognitivo e autocrítico do seu 
pensamento, momento de assunção da plena autoria em sua 
experiência singular com a linguagem. A metafilosofia surge 
da exigência interna de uma filosofia que, em determinado 
ponto do seu desenvolvimento, reflete sobre as suas próprias 
condições de possibilidade. Que este trabalho se torne 
explícito apenas a partir de um determinado momento da sua 
diacronia não exclui o fato de que um movimento de 
conjunto, internamente coeso em função de sua 
singularidade, já estava latente desde os primeiros escritos 
nos quais um filósofo passou a manter uma relação singular 
com a linguagem e que remete, mesmo implicitamente, à sua 
concepção de filosofia e/ou de filosofar. Mas o momento de 
auto-explicitação do percurso de uma filosofia conduz ao 
contraponto de que tal auto-exigência de um pensamento 
em busca de sua coesão e singularidade deverá exercer 
simultaneamente um efeito retroativo – e autocrítico – sobre 
o mesmo, tornando-se potencialmente crise e passagem. E 
esta crise revela-se como indistinção entre filosofia e 
filosofar. Pois a filosofia da filosofia é, antes, um filosofar 
sobre o filosofar. E a metafilosofia, um metafilosofar. 
 
7. O aprender a filosofar, em cada filósofo, remete ao seu 
metafilosofar, seja ele explícito ou implícito: a) na tematização 
das relações entre linguagem e racionalidade, assumida no 
seu estilo literário e na sua forma própria de argumentação, 
assim como na diferenciação entre a função da prosa e da 
poesia em seus escritos; b) nos postulados acerca do 
movimento dos conceitos (e do papel ou estatuto dos 
conceitos ou do que seja um conceito ou um sistema 
conceitual) em sua obra; c) na transição e/ou conexão entre 
metaforização e conceituação; d) na abordagem autocrítica 
dos pressupostos e da lógica interna da sua argumentação; e) 
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na tematização das conexões entre o estilo literário e o 
método; f) na explicitação dos motivos existenciais, éticos e 
políticos da sua produção; g) nas experiências do pensar-
viver indiciadas pelo texto, que sugerem aproximações da 
experiência do pensar-viver do filósofo-escritor no trabalho 
pelo qual chega a dizer algo significante após retroagir sobre 
os silêncios disponibilizados em sua própria escritura. O 
filosofar do leitor-intérprete é, antes, um filosofar sobre o 
filosofar de um autor determinado, e isso poderá conduzi-lo 
a filosofar sobre o seu próprio filosofar, perfazendo um 
caminho singular, simultaneamente dialógico e solitário, de 
aprender a aprender a filosofar na produção da idiossincrasia do 
seu pensar. 
 
8. A articulação entre a filosofia e o filosofar expressa, 
com maior ou menor vigor – e com significações diversas –
, em cada filosofia: o papel do diálogo, ou a delimitação da 
conexão entre ética, argumentação e dialogicidade na 
construção do conhecimento; a especificação das 
habilidades cognitivas ou competências em jogo no 
aprender; a função da explicação do texto e o sentido pelo 
qual a interpretação poderá, ou não, ser um trabalho de 
reconstrução e ressignificação; as conexões entre sistema e 
conceito, metaforização e conceituação, conhecimento e 
racionalidade; o papel da retórica, do mito e da literatura na 
construção do conhecimento e no aprendizado do filosofar; 
a atitude específica que designa a gênese do filosofar; as 
relações entre filosofia e linguagem; as conexões entre prosa 
e poesia, escritura e oralidade no ato de filosofar; a distinção 
entre ciência e filosofia, dentre outras formas de 
conhecimento, etc. Em cada caso, tais elaborações incidem, 
direta ou indiretamente, sobre os procedimentos do 
aprender-ensinar filosofia, com prevalência de um ou outro 
processo. Também o significado de ensinar, de aprender, de 
conhecer, de ser professor ou aprendiz, são internamente 
delimitados e hierarquizados, sendo a coerência interna ou o 
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movimento de conjunto destes conceitos, dentre outros, 
condição de possibilidade para que o significado de 
aprender-ensinar a filosofar se efetive como dimensão 
imanente da construção de cada filosofia determinada. 
 
9. Se o aprender a filosofar se define a partir de cada 
filosofia, isto não significa que se permaneça sempre nos 
limites de uma filosofia ou de um modo específico de 
filosofar. Trata-se de uma condição de possibilidade para a 
experimentação de uma relação originária com a linguagem. Ao 
atingir o movimento singular no qual os conceitos foram 
sendo desdobrados e correlacionados em uma filosofia 
específica, até compreender as exigências mais gerais da 
dinâmica desta articulação; ao desprender-se da relação 
ingênua com o mundo, predisposta na linguagem natural, 
por ingressar em uma ‘língua dentro da língua’; ao 
compreender como o estilo literário de um autor deveu-se às 
exigências imanentes de uma experiência singular de 
escritura, a ponto de transpor para a sua produção o rigor 
desta mesma exigência; ao tornar os problemas implícitos ou 
explícitos em uma filosofia experiências do pensar-dizer, pela 
construção da significação dos mesmos em seu próprio viver; 
ao conectar indagações, argumentos, conceitos e problemas 
filosóficos, reconstituindo tensões, latências e brechas 
enfrentadas pelo filósofo neste processo – o que se torna 
visível ao considerar uma obra nas aporias e crises que 
demarcam a sua evolução –, até atingir relativa consciência 
das tensões, brechas e latências virtualmente presentes em 
sua própria escritura; ao repetir as ideias presentes em uma 
filosofia, e, inclusive, a sintaxe e o estilo de uma obra, mesmo 
em sua expressão oral, até o esgotamento operado diante da 
superabundância da sua própria experiência do viver; ao 
deparar-se, em cada leitura, em camadas e de modo 
renovado, com o movimento geral de criação de linguagem 
de um autor, a ponto de perceber a proximidade entre leitura 
e escritura, podendo se sentir, assim, quase co-autor daquela 
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obra, para redescobrir enfim neste quase, e por aproximações 
sucessivas, o que o faz ser outro; por filosofar com um 
filósofo até perceber-se também estrangeiro de todas as 
línguas, dentre outras possibilidades sempre inusitadas ao 
pensar, insinua-se aos poucos, no decurso de uma vida, uma 
postura e um aprender a aprender. Tal postura se perfaz na 
crise da experiência radical pela qual o aprendiz passa a ser 
aprendiz da autoria do seu próprio viver-pensar-dizer. Trata-se de 
acompanhar o filosofar de um filósofo e de se submeter a 
uma imersão tal em seu pensamento a quase se perder, 
atravessando de ponta a ponta a singularidade de outro 
pensar até conquistar a condição que faz emergir a tensão e 
a exigência – formalmente rigorosa e ética e existencialmente 
radical – de pôr em jogo, em seu dizer, a sua própria experiência do 
viver. Assim, o leitor-intérprete-aprendiz chega a dizer algo 
significante – antes para si mesmo – por um desvio que o 
reconduz do texto à vida. A repetição predispõe a singularidade 
como potência. Partir de uma filosofia determinada é 
condição de possibilidade do aprender a filosofar – e este 
aprender demarca as condições de possibilidade do ensinar 
–, mas não é condição suficiente de um ‘aprendizado 
filosófico’. 
 
10. Compreender o aprender-ensinar filosofia como 
exercício exclusivo de habilidades cognitivas determinadas, 
ou mera exposição de concepções presentes na História da 
Filosofia, ou, ainda, como debate de opiniões que remetem 
e se sustentam na linguagem comum, não deixa de consistir 
em uma redução do sentido mesmo de filosofia, pois o 
filosofar resulta apartado deste processo, e tudo se passa 
como se o aprender filosofia não fosse algo a ser 
filosoficamente determinado. Reduzir o aprender-ensinar 
filosofia ao exercício de processos lógicos ou dialógicos 
específicos sem, no entanto, tematizar os pressupostos da 
concepção de filosofia e de racionalidade que os sustenta, ou 
considerar o aprender a filosofar como jogo de 
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argumentações que não potencializa relações inaugurais 
entre o viver e o pensar, é exercício unilateral que nega o 
sentido pelo qual a filosofia é autocrítica e exercita, em seu 
desenvolver-se, uma tensão originária com a linguagem e a 
racionalidade. Quando a referência de uma concepção 
metodológica qualquer acerca do aprender-ensinar filosofia 
a uma filosofia exclui ou reduz a momentos contingentes de 
seu próprio desenvolvimento outras possibilidades de 
filosofar; quando a exposição das ideias dos filósofos perde 
o contato com a tensão latente no processo de constituição 
das mesmas, então talvez a pretensão de aprender-ensinar 
filosofia possa produzir efeitos diversos ou contrários às 
suas pretensões. Talvez... pois o aprender é um ato de 
liberdade. 
 
11. Filosofias diversas indiciam sentidos distintos à 
racionalidade. Ademais, cada filosofia propõe as bases para 
a interpretação de outras filosofias ou da História da 
Filosofia, bem como de uma relação filosofante com o 
cotidiano. Apenas neste sentido é que a filosofia é um 
exercício efetivamente racional, ou seja, na mesma medida em 
que, tomando como ponto de partida os limites de uma 
racionalidade vigente e de uma linguagem comum, distende 
as suas possibilidades e é, sobretudo, crítica da racionalidade. 
Assim, o aprender-ensinar filosofia é exercício racional na medida em 
que tensiona com a própria razão e sugere ou indicia potências 
inesperadas às relações entre a racionalidade, a linguagem e 
o sentido do viver. 
 
12. A coerência entre uma filosofia, ou concepção de 
filosofia, e o sentido do ensinar-aprender filosofia não se 
expressa em termos exclusivamente lógicos, ontológicos ou 
epistemológicos. A existência – e, na mesma medida, a ética 
como reflexão sobre a conexão entre o sentido do viver de cada 
um e de todos nós – é o lugar de origem e retorno de todo 
esforço filosófico-filosofante. O lugar onde o ensinar e o 
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aprender convergem na práxis docente. Essa dimensão 
expressa, nas atitudes do mestre, não um modelo, mas uma 
provocação à diferença. Neste gesto é, antes, o silêncio do mestre o 
que efetivamente fala, ou seja, aquilo que ele sugeriu quando, no 
decurso de tudo aquilo que tentou expressar, indiciou o 
trabalho pelo qual efetivou, em retomadas sucessivas, um 
caminho inesgotável de volta às experiências que buscavam 
unir a significabilidade e a significatividade2 do dito à construção 
do sentido do seu viver, buscando atingir a condição originária 
que se iniciava apenas no limite do seu dizer. 
 
13. Não há como separar o professor de filosofia e o 
filósofo, ou seja, não há como separar o ser filósofo do estar em curso 
de aprender a ser filósofo. O professor é aquele que, em seu 
devir-filósofo, provoca os demais por uma exigência – 
sobretudo ética, e não simplesmente lógica ou metodológica 
– de rigor radical em seu dizer. Não há, assim, como separar 
o aprendizado da História da Filosofia do trabalho pelo qual 
o filósofo é um aprendiz-filósofo, pois aprendiz da autoria do 
seu viver. Seja ele designado ‘professor’ ou ‘estudante’, o seu 
aprender requer ressignificar conceitos e problemas, 
assumindo tensões que situam em um movimento único e 
radical o viver, o pensar e o dizer. O filósofo é aquele que 
aprende a aprender em função de um desejo radical de 
assumir a própria existência, e por isso retoma o mistério 
como condição de um pensar que se faz na tensão e 
intensidade. No trabalho autocrítico e originariamente 
criativo de um professor de filosofia, o que se faz no decurso 
do seu aprender a aprender, a sua relação com a linguagem é, antes, 
experimentação do mundo, de si e do sentido do humano, e isso é já 
dimensão operante do seu ensinar. 
 

                                                 

2 Sobre esta distinção conceitual, vide parágrafos 14 e 15. 
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II. Significação e experiência – uma concepção 
acerca do aprender a filosofar 

 
14. Destacamos, na significação de um conceito, 
proposição, indagação ou problema filosófico, dois aspectos: 
a dimensão semântico-sintática e a valorativo-existencial. Assim, 
dizemos de uma ideia que não apenas atingimos alguma 
compreensão do seu significado, mas que a mesma se tornou 
significativa. A compreensão, a significabilidade de uma ideia 
depende da coerência lógica da sua apresentação, da cadeia 
de argumentos que a sustenta, da sua validade formal. O 
valor existencial, a significatividade de uma ideia, não se limita 
à pragmática, mas diz respeito ao seu valor existencial. As 
conexões entre significatividade e significabilidade efetivam-
se como experimentações virturreais do viver. Ademais, o 
valorativo-existencial transcende o âmbito enunciativo, e é 
indiciada pela força anunciativa do dizer, ou seja, a 
expressividade que mantém latente um efeito, uma 
experiência, embora de todo imprevisível, no interlocutor, 
como condição de sua significação. Nesses termos, 
postulamos que o aprender a filosofar exige atingir o duplo aspecto 
da significação de um conceito, proposição, indagação ou 
problema filosófico. O aprender resulta de tornar significativo, 
e não apenas significante, o dizer, o qual se efetiva assim 
como experiência. 
 
15. A noção de experiência acima formulada designa o 
modo como a existência é afetada pela linguagem, e o modo como 
a linguagem é afetada por acontecimentos, e, sobretudo, designa o 
ziguezague entre estes dois momentos. Trata-se de pôr-se em 
relação com a linguagem desde o seu lugar outro, o do 
acontecimento como diferenciação, onde o dizer conota uma 
afecção. O lugar da significação do dito situa-se ‘antes’ do 
dizer, na experiência que é já linguagem em estado nascente. Assim, 
significabilidade e significatividade antecedem os significados 
instituídos. Chega-se aos significados pelo destacar-se de 
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acontecimentos que permanecem, porém, em devir, apesar 
do jogo proposicional tender a reduzir o dito a limites 
estáticos por considerar apenas o aspecto semântico-
sintático do dito. A unidade entre significabilidade e 
significatividade é, porém, extática, embora remeta a um 
movimento de conjunto na direção que instaura ao pensar 
como sucessão de experiências que perfazem uma biografia 
intelectual. O viver se diz acerca de cada um, sempre em sua 
singularidade relativamente inefável. E é somente quando o 
dizer adquire a potência de suscitar, por um desvio, uma 
experiência possível, embora desviante na diferença do outro, 
é que efetivamente se diz algo a cada um. O que a palavra 
expressa é sempre mais – e menos – do que aquilo que ela 
diz. O que ela expressa afeta o viver, pois só expressa algo a 
cada um ao se tornar significativa por via de uma experiência 
virturreal do viver. 
 
16. Os dois últimos parágrafos nos conduzem a 
considerar que o aprendizado de problemas, conceitos, 
indagações, enfim, da significação dos enunciados de cada 
filosofia, implica retornar às experiências do pensar virtualmente 
latentes nas mesmas. Que sejam múltiplas e variadas, que 
estejam mesmo em mutação àquele que faz do texto um 
dispositivo para um caminho de volta à sua própria 
experiência do pensar-viver, isso não denota uma 
impossibilidade, mas antes a condição para que a 
interpretação do leitor-intérprete-aprendiz faça sentido para 
ele mesmo. O filosofar permanece vivo no ziguezague da 
experiência. E a experiência fala sempre do nosso lugar no 
mundo. 
 
17. Uma breve digressão talvez possa exemplificar o que 
está dito acima. Tomemos, pois, a noção de duração, em 
Henri Bergson, ou melhor, a intuição da duração. Façamos um 
percurso, por etapas. A significação do que será dito dependerá 
de uma interação com o texto. A partir daqui, as palavras 
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pretenderão somente suscitar alguma experiência possível, a 
experiência do leitor, em diálogo com a experiência do 
escritor. Que estas experiências sejam únicas para cada um, 
e mesmo que esta interpretação seja apenas uma 
possibilidade de reconstrução internamente coerente da 
noção de duração em Bergson, dentre outras, esta é uma 
condição para que a significatividade latente nesta noção possa 
se efetivar como um aprender a aprender. 
 
18. Em primeiro lugar, observemos que o agora, este 
exato momento em que vivemos, nunca antes existiu. Este 
agora nunca antes existiu, e este... O agora ocorre como se 
fosse continuamente a primeira vez. De algum modo, talvez 
possamos sentir isso por dizer: “nunca foi agora”, 
independentemente de julgarmos se este sentimento nos 
informa, ou não, algo sobre o real. Pois a significação “real” 
remonta também a uma experiência do pensar-dizer. A duração, 
tomada como experiência, a ponto de esta afetar a percepção 
das nossas existências, torna-se significativa. Isso requer 
suspender o juízo a ponto de a expressão impregnar a 
percepção de nossa conjunção com o derredor, em função 
disso que as palavras indiciam ao dizer: “este agora nunca 
antes existiu”, quando então o existir torna-se inseparável do 
modo como o ser apresenta-se sempre como pura novidade. 
 
19. E, mais: observemos, por outro lado, que é sempre 
agora, é sempre a primeira vez que é agora, e a cada instante, ainda, 
continuamente, eternamente, é sempre novo e sempre outro e 
ainda outro o permanecer a que denominamos “agora”... 
Então: sempre nunca antes foi agora. O agora é o que sempre nunca 
antes existiu. E, nesta nova formulação, outra experiência, em 
conexão e em acréscimo à anterior, é indiciada. Trata-se, 
porém, de tentar sentir isso, de destacar esta ideia como 
acontecimento que contém em si a significação “existência”. E ao 
retroagir à experiência que confere significação ao dito 
estaremos diante do seu relativo silêncio, ou seja, aquilo que 
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se mantém latente e operante no devir desta experiência, 
momento de origem, momento originário, condição da 
significação e ressignificação do dito. O início de um 
ziguezague. 
 
20. Ainda além: pois passado, presente e futuro se unem 
no fluir incessante a que chamamos de agora. Em qualquer 
momento do mundo, em todas as épocas da história, o 
presente continua indefinidamente. A existência ocorre sempre no 
agora. Portanto, se sempre foi agora, e sempre este agora nunca 
ocorreu, então de algum modo este momento, este agora é algo 
muito antigo, guardando tudo o que já foi, e sendo, ao mesmo tempo, 
sempre e continuamente outro, diferindo de si e acumulando 
constantemente. O agora é o puro o criar-se incessante do ser. 
Unindo estes dois aspectos, aparentemente contraditórios – 
o de que nunca foi agora e o de que sempre foi agora –, então: “o 
agora é o que sempre-nunca foi, é e será”; e, mais sinteticamente, 
visando nos aproximar da simplicidade da experiência: “sempre-
nunca foi agora”. Vivemos nesta lâmina de eterna novidade, e 
a criação incessante coincide com a permanência do todo do 
mundo. Eis uma significação para a duração. Onde o existir é a 
pura novidade incessante do ser, jorro ininterrupto do qual fazemos 
parte. Eis uma imagem do real. A significabilidade e a 
significatividade se unem em uma experiência que instaura o seu 
próprio devir, inesgotável, originário, pois poderíamos 
retornar incessantemente a ela para derivar consequências e 
aspectos inusitados, e mesmo inesperados ao pensar. Diante 
do impensável e do impensado estamos então em curso de 
aprender a aprender. 



 

Viviane Magalhães Pereira2 
 
Introdução 

 
Em uma época na qual o mundo se torna 

continuamente mais complexo, dado que os saberes se 
acumulam e também se modificam cada vez mais 
rapidamente, qualquer tipo de orientação para a ação 
humana pode ser vista como autoritária, inaplicável ou 
ineficiente e, assim, cambiável. Por outro lado, ante os 
avanços da ciência e sua transformação ininterrupta do 
mundo, acredita-se que não há tempo para compreender e 
agir por si mesmo em cada situação e, assim, que quanto mais 
se tiver acesso às últimas informações sobre o que é bom ser 
feito, maiores chances se terá de fazer as melhores escolhas.  

Na realidade, em muitos casos, não se conduz 
nenhuma ação até o fim, nem são feitas escolhas 

                                                 

1 Este artigo se refere a uma parte da minha pesquisa de doutorado, cuja 
tese consistiu em pensar uma ética filosófica, tendo como base a filosofia 
hermenêutica de Hans-Georg Gadamer (Cf. PEREIRA, Viviane 
Magalhães. Hermenêutica, ética e diálogo – Gadamer e a releitura da filosofia 
prática de Platão e Aristóteles. Orientador: Ernildo Jacob Stein. 143 p. Tese 
(Doutorado em Filosofia). Programa de Pós-Graduação em Filosofia, 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 
2015). 

2 Doutora em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUCRS). Professora Assistente da Universidade 
Estadual do Ceará (UECE). E-mail: vivianefilosofia@yahoo.com.br  
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deliberativas, e se parte constantemente de novos princípios, 
que não dizem respeito à nossa própria humanidade. Em 
outras palavras, perde-se muitas vezes de vista algo que a 
tradição hermenêutica já havia apontado como um elemento 
fundamental, capaz de tornar possível uma (sobre)vivência 
humana sobre a Terra: nossa compreensão de mundo em 
contato com o outro. “Compreender” não significa aceitar 
irrefletidamente que o outro tem razão, mas participar do 
que se almeja entender e ter a possibilidade de pensar por si 
mesmo. 

Ao reconhecer com a sua hermenêutica filosófica 
que em cada momento que pomos nossa razão para 
trabalhar não fazemos apenas ciência, Hans-Georg Gadamer 
(1900-2002) lançou as bases para refletirmos mais uma vez 
sobre outro tipo de compreensão. Trata-se de vislumbrar um 
modo de interpretar mais abrangente e com critérios mais 
justos, ou seja, mais solidário com o horizonte de 
compreensão do outro e mais responsável por aquilo que 
defende ser o melhor dentre possibilidades. Nesse sentido, a 
crítica que tal hermenêutica empreende à racionalidade 
meramente técnica nos convida a considerar, em nossas 
orientações [para a ação], que o outro também pode ter 
razão. Isso se converte, em última instância, em um exercício 
ético. 
 
1. O avanço do monólogo 
 

Por ter sido uma testemunha privilegiada de 
mudanças significativas em todo o século XX e se ter 
dedicado ao diálogo filosófico com diversos autores, 
Gadamer conseguiu mostrar como a “cientifização” da vida 
pessoal e pública, social e política, ética e moral, é antes de 
tudo uma escolha. A nossa razão não é meramente teórica 
ou técnica. Ela é especialmente prática, no sentido de que 
julgamos e o fazemos a partir da nossa experiência de vida, 
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e não somente de livros e regras3. Isso significa que, se não 
estamos escolhendo por nós mesmos, alguém o está fazendo 
por nós, enquanto apenas reproduzimos o que foi decidido4.  

Em segundo lugar, vale lembrar que nos últimos três 
séculos, mesmo o cientista trocou a procura pelo 
“verdadeiro” por uma permanente autossuperação de uma 
grandeza anônima, que é a própria ciência moderna. Assim, 
ele desistiu de priorizar os meios corretos de dar forma às 
suas descobertas, para ser um dos muitos que, com os 
resultados de sua investigação, contribui apenas para os 
objetivos da ciência5, de tal modo que nem mesmo ele é 
capaz de escolher por si mesmo. O investigador se 
transformou em um especialista capaz de poupar custos e 
tempo e inovar rapidamente. Entretanto, o ideal de um bem-
estar crescente, de um conforto vital ascendente e de um 
equilíbrio geral, que daí decorreriam, revelou-se tão utópico 
como aquele da Aufklärung de tudo dominar com o auxílio 
da razão.  

Produzimos não somente medicamentos para a cura 
de doenças, mas também armas de destruição, e não 
sabemos, por exemplo, quais as reais consequências da 
produção de ambos. Ainda há um grande desequilíbrio entre 
as nações da Terra, no usufruto do conforto propiciado pelo 
avanço técnico, embora a industrialização se tenha estendido 
para quase todo o globo terrestre6. Uma consequência ainda 

                                                 

3 Cf. GADAMER, Hans-Georg. “Ciência e opinião pública” [1977], in: 

Elogio da teoria. Lisboa: Edições 70, 2001, pp. 64-65. 

4 Uma tese similar foi desenvolvida pela Escola de Frankfurt, com a sua 
crítica à “razão instrumental”, isto é, às formas subjetivas e objetivas de 
redução da práxis à técnica (Cf. HORKHEIMER, Max. Zur Kritik der 
instrumentellen Vernunft. Aus den Vorträgen und Aufzeichnungen seit Kriegsende. 
Frankfurt am Main: Fischer, 1967). 

5 Cf. GADAMER, Hans-Georg. “Elogio da teoria” [1980], in: Elogio da 
teoria, p. 29. 

6 Cf. Ibid., pp. 33-34. 
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mais grave dessa forma de vida científico-técnica talvez seja 
a crescente “monologização” do comportamento humano7, 
ou melhor, o quase desaparecimento do diálogo na nossa 
vida social, porque aí perdemos de vista, sem a experiência 
do outro, o exercício de ver os nossos próprios limites. 

O fenômeno do monólogo é uma forma de 
isolamento que pode conduzir, no fim, à autoalienação, à 
intolerância e, quem sabe, à autodestrição. Não há dúvida de 
que a ciência persegue seus próprios interesses e em muitos 
casos não realiza suas análises sob aspectos éticos. No 
entanto, os problemas se agravam em nossa sociedade 
quando o anonimato da ciência conduz a humanidade a 
outras formas de isolamento e, assim, à incapacidade de 
ouvir o outro, formar uma linguagem comum e tomar 
decisões conjuntas. Isso parece ser uma consequência 
inevitável, na medida em que a ciência cada vez mais ganha 
forças na sua tarefa de assumir o lugar de nossas práxis social 
e decisões. O que antes era representado por meio da figura 
do investigador, e o seu suposto domínio da ciência como 
um todo, agora é uma entidade anônima, cujo campo vasto 
de experiências possíveis não é acessível, senão uma parte 
reduzida dele, por meio de experimentos muito específicos 
feitos pelo especialista.  

Esta palavra é relativamente nova e tem sua origem 
na expressão latina “expertus”, que quer dizer alguém que 
realizou experimentos. Entretanto, isso não era nenhuma 
profissão. Ela passa a sê-lo, quando o especialista deixa de 
ser apenas quem realiza experimentos, ao cumprir sua tarefa 
de investigação dentro dos propósitos da ciência, para 
estabelecer uma mediação entre a cultura científica dos 

                                                 

7 Cf. GADAMER, Hans-Georg. “Die Unfähigkeit zum Gespräch” 
[1972], in: Wahrheit und Methode: Ergänzungen; Register, p. 207. 
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modernos e as suas formações sociais na práxis da vida8. 
Assim, o especialista não é um investigador, no sentido lato 
do termo, que podemos chamar de “cientista”, porém, 
alguém cuja função passa a desempenhar um papel 
importante, em virtude do grau de complicação de toda 
nossa vida administrativa e comercial, industrial e privada, 
que produz constantemente necessidades que não existiam 
antes.  

Segundo Gadamer, o especialista passa a ser um 
mediador, isto é, alguém que nos ajuda a tomar decisões, por 
não possuirmos uma visão resumida do todo, que poderia 
ser adquirida a partir de nossas próprias experiências e 
diálogo com os outros. Portanto, parece que quanto mais 
somos afetados pela rápida transformação de nossa 
sociedade e, ao mesmo tempo, demasiado ignorantes para 
tomar decisões, mais recorremos ao especialista9. Em outros 
termos, quanto mais reproduzimos o monólogo advindo dos 
experimentos superespecializados, menos formamos 
realmente um éthos, por meio de nós mesmos e do outro, e, 
assim, menos somos capazes de compreender qual o papel 
da ética em nossas vidas.  

Contudo, sem que avaliemos por nós mesmos a 
melhor decisão a ser tomada em dada situação e permitamos 
que o outro faça algo semelhante, não exerceremos a 
responsabilidade que todos nós trazemos conosco, nem 
muito menos reconheceremos a importância de sermos de 
fato solidários uns com os outros. Nunca apenas o outro é 
responsável10. Nós todos somos responsáveis, não porque 

                                                 

8 Cf. Id. “Die Grenzen des Experten” [1989], in: Das Erbe Europas: 
Beiträge. 2. ed. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990, p. 136. 

9 Cf. Ibid., pp. 138; 144-145. 

10 Cf. GADAMER, Hans-Georg. “Über die politische Inkompetenz der 
Philosophie” [1992/93], in: Hermeneutische Entwürfe: Vorträge und Aufsätze. 
Tübingen: Mohr Siebeck, 2000, p. 41. 
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isso faça parte do nosso modo de ser, mas enquanto 
pertencemos a uma comunidade e sabemos há muito tempo 
usufruir dos benefícios que ela nos traz. Já a solidariedade é 
uma daquelas experiências com a qual todos nós ganhamos 
quando dela participamos11. No entanto, nem a 
responsabilidade, nem a solidariedade podem ser inventadas. 
Elas são experiências que nós mesmos precisamos fazer. 

Evidentemente não se trata aqui de considerar o 
avanço da técnica a única razão das perda e decadência de 
tudo, como assinalam alguns filósofos desde meado do 
século XVIII. Em uma sociedade com alta tecnologia, o 
especialista assegura o sucesso no domínio de processos 
teoricamente e tecnicamente complexos. Por outro lado, 
vemos que mesmo nos casos em que o perito deixa 
inevitavelmente algumas possibilidades em aberto, quando 
expõe somente informações que geram dúvida, ele se 
encontra sob a pressão da sociedade, que dele exige uma 
resposta.  

Pensamos que por trás disso estão provavelmente 
tanto a falácia cientificista de que até mesmo a nossa 
existência social não carece de um espaço de tomada de 
decisões conjuntas, mas da análise de fatos, como a nossa 
crença de que os especialistas estão mais aptos a fazer 
experiências por nós. Assim, não apenas a importância da 
reflexão sobre os resultados de experimentos científicos, 
mas igualmente a responsabilidade pela forma de vida que 
adotamos, como, por exemplo, aquela com base no modelo 
de monólogo científico, são mantidos no anonimato da 
ciência. 

Consequentemente, as decisões sobre o que pode ser 
executado em uma situação atual e concreta permanecem 
distantes da influência dos interessados e das expectativas da 

                                                 

11 Cf. Id. Hermeneutik – Ästhetik – praktische Philosophie: Hans-Georg Gadamer 
im Gespräch. Hrsg. von Carsten Dutt. 2. ed. Heidelberg: Winter, 1995, pp. 
68-69. 
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opinião pública12. A questão agora a ser posta não é sobre 
como entramos nesse círculo vicioso, mas se e como 
podemos sair dele, ou melhor, como fazemos para nos 
desviar da mera reprodução do monólogo dos especialistas 
e participar de um verdadeiro diálogo, encontrando os 
caminhos da compreensão e da solidariedade que dizem 
respeito ao caráter comunicativo das formas de vida em 
conjunto. Esse é o tema do que consideramos ser a “filosofia 
prática” de Gadamer.  

O filósofo insiste em afirmar, provavelmente na 
esperança de fazer crescer uma consciência para as questões 
da participação, solidariedade e responsabilidade, que “nossa 
forma de vida tem o caráter eu-tu, eu-nós e nós-nós”13 e que, 
portanto, temos a ver uns com os outros, com a 
compreensão do outro. Assim, entendemos que uma forma 
de vida orientada pelo monólogo, que caracterizaríamos 
como uma relação eu-eu, eu/sujeito-objeto, está distante de 
determinar tudo o que é adequado ser feito em nossa 
sociedade. 

Ademais, nem mesmo fatos são simplesmente fatos 
científicos, como mostrou Heidegger14. Eles também 
dependem de determinados interesses, expectativas e ações, 
e somente cumprem a sua função específica quando fazem 
parte de um contexto significativo bastante determinado. 
Em outros termos, “fatos” já foram escolhidos, antes de 
tudo, como aquilo a ser medido e comprovado. Eles não são 
analisados aleatoriamente, mas em resposta a uma pergunta 
também definida por um modo de compreender. Essa é mais 
uma razão pela qual o modo de pensar científico não deveria 
substituir a tomada de decisão de cada um: suas promessas 

                                                 

12 Cf. Id. “Die Grenzen des Experten”, pp. 139-141. 

13 Id. Hermeneutik – Ästhetik – praktische Philosophie, p. 66. 

14 Cf. HEIDEGGER, Martin. Sein und Zeit. Tübingen: Max Niemeyer 
Verlag, 1967. 
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para a nossa razão social são uma ilusão. Nesse caso a ciência 
não traz nada de novo. Nós continuamos sendo 
questionados pelo outro quando se trata de fazer a escolha 
do melhor, quer ignoremos isso ou não, porque o que está aí 
em questão é o que nós somos, ou melhor, o sentido de 
nossa existência para nós mesmos e o outro.  

Desde Platão e Aristóteles, vemos que tanto a 
descoberta dos meios como a escolha de certos fins 
pertencem a um âmbito diferente daquele da autodisciplina 
e renúncia de prazeres15, tão comum entre aqueles que se 
dedicam intensamente à investigação teórica. Algo como 
uma racionalidade ética, que julga o que é preferível dentre 
as possibilidades disponíveis, aproxima-se muito mais da 
ideia de phrónesis aristotélica16 do que de uma inteligência 
prática, que pretende controlar e dominar o saber e o poder. 
Para Gadamer, há algo que desde algumas décadas extrapola 
o monólogo da ciência e a inclui: a impossibilidade de 
isolamento e a responsabilidade de cada um de nós em 
proteger os animais, a natureza, as crianças, contra a sua 
transformação em objetos. Não cabe somente a alguns ter 
determinado éthos de responsabilidade para com o bem 
comum, mas a todos e, em especial, àqueles que têm a 
oportunidade de alcançar melhor conhecimento17. 

No fim, isso significa ter que conviver e sobreviver 
com os outros, ou melhor, ter que lidar com autoridade e 
subordinação e, principalmente, com os limites de nossas 
orientações socioculturais, religiosas e morais, mesmo que 
nesse diálogo estejamos expostos aos conflitos que daí 
podem surgir. A meta maior de uma ética como essa, cujo 

                                                 

15 Cf. PLATÃO. “Filebo”, in: Diálogos VIII. Trad. Carlos Alberto Nunes. 
Belém: Universidade Federal do Pará, 1974. 

16 Cf. ARISTOTELES. Nikomachische Ethik VI. Hrsg. übers. von Hans-
Georg Gadamer. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1998. 

17 Cf. GADAMER, Hans-Georg. “Die Grenzen des Experten”, p. 55. 
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diálogo serve de base, é muito mais reforçar as solidariedades 
existentes e não deixar sem voz aquilo que nos é 
verdadeiramente comum, do que fazer oposição ao trabalho 
dos especialistas. Estes não são completamente responsáveis 
pelo fato de incumbirmos a eles a tomada de decisões. Do 
mesmo modo que deles é exigida uma virtude humana, 
também é reivindicada de todos os seres humanos, cada vez 
mais, uma virtude política. É por isso que a ponderação 
sobre as nossas possibilidades de escolha se tornou, frente à 
multiplicidade de comportamentos humanos, uma tarefa 
ética e filosófica18 e, por que não dizer, hermenêutica. 

No âmbito da filosofia prática, carecemos de 
reflexões esclarecedoras quanto ao significado da pluralidade 
de formas do éthos. Mesmo o surgimento da consciência 
histórica, isto é, de que a vida se manifesta de modos 
variados, não trouxe uma significação correspondente para a 
consciência moral e a justificação da filosofia prática. Ela foi 
capaz de fazer frente à tradição metafísica e ao seu efeito 
expressivo sobre as ciências modernas da natureza, 
especialmente por meio do pensamento de Dilthey19, porém, 
não foi suficiente para mostrar como a existência do éthos e 
da solidariedade pertence a um âmbito comum, cuja 
fundamentação última inexiste20.  

Gadamer tentou reabilitar, em meio à discussão 
sobre o conceito de “bem” na filosofia grega antiga, esse 
espaço de criação prévia, onde se vive a imediatidade da 
experiência, a partir da qual os conceitos se formam. No 
diálogo acerca do bem, o que está em jogo não é a 

                                                 

18 Cf. Id. “Bürger zweier Welten” [1985], in: Hermeneutik im Rückblick. 
Gesammelte Werke, Bd. 10. Tübingen: Mohr Siebeck, 1999, p. 237. 

19 Cf. DILTHEY, Wilhelm. A construção do mundo histórico das ciências 
humanas. Trad. Marco Casanova. São Paulo: Editora UNESP, 2010. 

20 Cf. GADAMER, Hans-Georg. “Vernunft und praktische Philosophie” 
[1986], in: Hermeneutik im Rückblick, p. 265. 
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construção de um saber matemático, mas o ousado prazer 
filosófico em questionar, para criar a partir da língua falada 
por todos21. Por essa razão, ele afirma que o projeto de uma 
filosofia hermenêutica precisa retornar sempre à filosofia 
grega antiga. A discussão sobre o caráter fragmentário da 
linguagem e de todos os discursos é para ele apenas a 
ampliação de uma experiência que já se encontrava na 
essência da filosofia prática.  

Nós vivemos em uma língua, cujas formas e 
significados nunca dominamos completamente e que exige 
que nós participemos constantemente dela, como em um 
diálogo sem fim, se quisermos encontrar as palavras para 
aquilo que temos em mente. Isso ocorre, porque as palavras 
não são meros sinais, mas contam algo22 pelo modo como 
são ditas e ouvidas, algo dentro do qual se vive como falante 
e ouvinte, o que por si mesmo já anula a petição de 
absolutidade e para o qual não se conhece nenhum limite. 
Do mesmo modo, como Gadamer nos relata: 

 
A racionalidade da práxis humana e a racionalidade 
da filosofia prática não se chocam com o 
contingente como com um outro de si mesmo. Elas 
estão fundadas sobre a facticidade da práxis, que é a 
nossa realidade de vida – e não sobre a dedução de 
um princípio, o que corresponde ao ideal lógico de 
demonstração da ciência23. 

 
Essa foi uma razão pela qual não se pôde recusar 

para a hermenêutica filosófica uma pretensão de 
universalidade. A razão está indissoluvelmente ligada à 

                                                 

21 Cf. Id. “Mit der Sprache denken” [1990], in: Hermeneutik im Rückblick, 
pp. 352-353. 

22 Cf. Ibid., p. 349. 

23 GADAMER, Hans-Georg. “Vernunft und praktische Philosophie”, 
pp. 265-266. 
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linguagem e mesmo a linguagem científica se formou a partir 
do nosso comprometimento com a situação prática, na qual 
“buscamos as palavras”. Isso significa que a linguagem, 
enquanto lógos, abarca simplesmente tudo24, inclusive o éthos. 
Ela está presente naqueles momentos em que nos 
deparamos com situações não previstas e precisamos 
“buscar as palavras” adequadas, para encontrar aquilo que é 
exequível na circunstância dada. Em outros termos, ela 
reivindica, no momento em que algo nos acontece, o direito 
de ser útil, apropriada e, nesse sentido, correta, 
apresentando-se como algo concretamente novo.  

Entendemos que a linguagem é, para Gadamer, antes 
de tudo prática. Não é sem razão que ela possui um sentido 
para a ética no e com o diálogo. O comportamento prático dos 
seres humanos não é uma mera repetição, mas se modifica, 
exigindo a cada vez uma correção. O universo da linguagem 
torna isso possível, tanto no que se refere ao saber pessoal, 
como social e político. Somente algo como uma linguagem 
artificial pode surgir de um monólogo científico, ou mesmo 
filosófico, e, no fim, perguntamos qual é a sua função para 
as autocompreensão e compreensão como um todo, senão 
para realizar certos experimentos ou reforçar a ilusão de que 
a reprodução de monólogos é suficiente para uma orientação 
de escolhas humanas.  

Precisamente em uma época na qual temos mais 
história e maiores condições para novas experiências e 
diálogos, menos aprendemos com as experiências vividas ou 
estamos realmente presentes para ouvir o outro e dialogar, 
porque escolhemos, ou escolheram por nós, viver em uma 
ficção – que é o mundo do cientificismo. Assim, torna-se 
claro como é difícil argumentar ante as objeções dos outros, 
ou mesmo preservar as exigências dos outros frente às 
nossas convicções. Aqui aparece o paradoxo que foi muito 

                                                 

24 Cf. Id. “Mit der Sprache denken”, p. 352. 
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bem destacado por Odo Marquard: houve muitos avanços 
técnico-científicos, mas as experiências também se tornaram 
mais científicas e, diante das rápidas e crescentes descobertas 
e invenções da ciência, menos experiências fazemos por nós 
mesmos; mais acreditamos no que escutamos nas mídias25 e 
menos nos abrimos para o outro que está diante de nós26.  

Parece, então, que uma saída desse círculo vicioso 
seria a formação para o sentido da história e a vida prática, 
se necessário na própria experiência de choque com as 
consequências negativas daquele pensamento de que a 
ciência moderna resolveria todos os problemas da 
humanidade. Tal formação poderia ter seu lugar em uma 
ética filosófica, como esta que identificamos na 
hermenêutica filosófica, ou mesmo nas diversas formas de 
diálogo que se podem iniciar ou já existem e relutam contra 
o monólogo. O que há de comum em ambos os casos é a 
defesa de que a nossa participação é fundamental, não 
importa quão informados estejamos. Mesmo se pudéssemos 
ter sido ouvintes da aula de ética aristotélica, precisaríamos 
ter ultrapassado o perigo de querer somente teorizar e, assim, 
escapar da nossa responsabilidade diante das situações27.  

Nesse sentido, não é somente na ciência que se corre 
o risco de transformar o discurso em um monólogo. Na 
filosofia também nos deparamos constantemente com a 
dificuldade de conseguir conduzir um diálogo. 
Principalmente quando ela passa a ser um trabalho de 
especialistas e estes abdicam da preocupação com o saber 
teórico como um todo, aqueles que com ela estão envolvidos 

                                                 

25 Cf. MARQUARD, Odo. “Zeitalter der Weltfremdheit?”, in: Apologie 
des Zufälligen. Philosophische Studien. Stuttgart: Reclam, 1986, pp. 83-84. 

26 Cf. GADAMER, Hans-Georg. Die Lektion des Jahrhunderts: ein Interview 
von Riccardo Dottori. Münster: Lit, 2002, p. 21. 

27 Cf. Id. “Über die Möglichkeit einer philosophischen Ethik” [1963], in: 
Neuere Philosophie II: Probleme, Gestalten. Gesammelte Werke, Bd. 4. 
Tübingen: Mohr Siebeck, 1999, pp. 185-187. 
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tendem a se fechar para o diálogo com o diferente e, assim, 
a resistir a qualquer compreensão de certos temas filosóficos, 
que seja diferente da sua. Esse é em parte um resultado da 
lógica da pesquisa científica, a qual não admite nenhuma 
especulação imaginativa sobre o todo, que não esteja 
subjugada à sua própria lei. Isso significa que o pensamento 
metódico das ciências modernas se estendeu para todos os 
lados, principalmente com o auxílio das universidades, 
alcançando inclusive a filosofia28.  

O que antes era o legítimo domínio da filosofia, ou 
seja, esse trabalho de ordenação sistemática de nosso saber, 
passou a ser visto com grande desconfiança frente à 
satisfação proporcionada pela particularidade do saber. Em 
compensação, pensamos que a hermenêutica de Gadamer 
mantém a possibilidade de uma reflexão mais ampla sobre 
os problemas filosóficos, da ontologia até a estética e a ética, 
de tal modo que trata de grandes questões, integrando-as, ao 
mesmo tempo em que conserva até mesmo a abertura para 
uma autocrítica. Isso permitiu que ele transformasse a 
hermenêutica em uma forma de filosofia prática para o 
século XX e pudesse trazer, assim, o que chamamos de “ética 
hermenêutica do diálogo”. 

O conteúdo filosófico de tal ética, ou modelo de um 
modo de vida, alerta-nos para a importância da solidariedade 
ante a seguinte ameaça de predomínio da forma de vida 

                                                 

28 As construções de sistemas nos últimos dois séculos são uma 
consequência clara desse tipo de esforço de conciliar a herança da 
metafísica com o espírito da ciência moderna. Depois disso, com a 
entrada na época da ciência positiva, a cientificidade da filosofia esteve 
relacionada, em especial, com a seriedade acadêmica. Esta, por sua vez, 
buscou resguardar a filosofia em um lugar afastado daquele das disputas 
entre visões de mundo variadas, caindo no historicismo e fracassando, 
ao pôr-se mais expressivamente na direção da teoria do conhecimento, 
isto é, movimentando-se especificamente dentro das regras da lógica (Cf. 
Id. “Wissenschaft und Philosophie” [1977], in: Hermeneutische Entwürfe, 
pp. 15-16). 
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científica: o crescimento do domínio de seres humanos 
sobre a natureza e animais, incluindo seres humanos. Para 
Gadamer, nem mesmo uma ética filosófica nos pode 
conduzir até uma base vasta de formação de opinião capaz 
de proteger e continuar a desenvolver solidariedades29. A 
filosofia tem como nos orientar, mas o modo de ser ético se 
forma a partir de uma força própria, ao assumirmos as 
responsabilidades por nossas ações no mundo. 

Na medida em que nos dedicamos cada vez mais a 
uma especialidade, corremos o grande risco de não termos 
mais noção da responsabilidade de nossos trabalho e 
atitudes, diante de outros âmbitos do saber e da própria vida, 
uma vez que desconhecemos a ligação entre os saberes e os 
efeitos reais de nossas escolhas. Assim, torna-se mais fácil 
para os especialistas fornecer, a serviço dos objetivos 
científicos, respostas prontas sobre o que devemos fazer e, 
consequentemente, para essa grandeza anônima (a ciência) 
manipular a sociedade humana, a formação da opinião 
pública e até a condução da vida de todos30. Por essa razão, 
segundo Gadamer:  

 
[...] todos nós, em plena consciência, deveríamos 
dirigir nosso olhar compreensivo para o que é 
comum a todos nós, ante as tensões que se 
intensificam cada vez mais e a desordem crescente, 
ante a ação má e a ação equivocada, o que nos damos 
conta melhor [ao nos voltarmos] para o outro, do 
que para nós mesmos31. 

 
Nesse sentido, a experiência de ouvir e deixar que o 

outro também tenha chance de falar e decidir, mais do que 
um limite que é posto diante de nós ou um convite para que 

                                                 

29 Cf. Id. Hermeneutik – Ästhetik – praktische Philosophie, p. 74. 

30 Cf. Id. “Wissenschaft und Philosophie”, pp. 12-13. 

31 Id. “Historik und Sprache” [1987], in: Hermeneutik im Rückblick, p. 330. 
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mudemos as nossas ideias, surge como uma possibilidade de 
intensificarmos e ampliarmos aquilo que já nos é intrínseco, 
em prol do reconhecimento do que nos é comum. Na 
verdade, ninguém sabe ao certo como agir adequadamente 
diante da integração dos efeitos que se trocam na nossa 
relação uns com outros, de tal modo que carecemos de algo 
como o diálogo.  

No âmbito da filosofia, aprendemos com os 
filósofos gregos, que mantemos a busca pelo bem quando 
igualmente nos deixamos ser absorvidos por algo maior do 
que um ente determinado e ali nos permitimos demorar até 
que esquecemos de nós mesmos. Isso pertence não somente 
à atitude teórica da filosofia, mas também a todas as 
experiências que, quanto mais são vividas em sua 
profundidade e amplitude, mais revelam essa abertura dos 
múltiplos modos de apresentação da verdade das coisas, 
como é o caso da experiência da arte, da religião e do 
convívio entre seres humanos32. Ademais, a metafísica, a 
arte, a religião e a experiência da amizade parecem ter 
oferecido à tarefa de ordenação da sociedade humana uma 
base melhor do que o poder concentrado na ciência 
moderna.  

Mesmo a experiência da solidão muito se distingue 
daquela do isolamento do especialista. Aquela é procurada e 
se caracteriza como uma experiência de renúncia, enquanto 
o isolamento é uma experiência de perda. Aqui a 
possibilidade de se encontrar uma linguagem comum é 
previamente suspendida, seja porque não se quer a 
aproximação de outras pessoas, ou porque a própria 

                                                 

32 Cf. Id. “Elogio da teoria”, pp. 35-36; Id. “Da palavra ao conceito: a 
tarefa da hermenêutica enquanto filosofia” [1996], in: ALMEIDA, 
Custódio Luís Silva de; FLICKINGER, Hans-Georg; ROHDEN, Luiz 
(Orgs.). Hermenêutica filosófica: nas trilhas de Hans-Georg Gadamer. Trad. 
Hans-Georg Flickinger e Muriel Maia-Flickinger. Porto Alegre: 
EDIPUCRS, 2000”, p. 26. 
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sociedade produz essa espécie de sofrimento, isto é, 
contribui para a degradação daquela linguagem comum entre 
seres humanos33. Em todo o caso, o isolamento sempre está 
relacionado ao estranhamento dos seres humanos no mundo 
e vemos que ele tem se intensificado, por exemplo, na 
medida em que cada vez mais nos adaptamos à situação de 
monólogo da civilização científica e nos entregamos à 
técnica de informação de tipo anônimo34.  

Odo Marquard também analisou essa segunda 
metade do século XX com a expressão “época da estranheza 
de mundo”, mas apesar de acreditar que a nossa vida é mais 
determinada por esse “acaso” do fato da ciência do que por 
nossas escolhas, ele também defendeu que existe a 
possibilidade de uma continuidade compensatória do 
sentido de nossa humanidade. Com o número de 
caracterizações controversas do presente, diminui, segundo 
ele, o perigo de predomínio da unilateridade de certas visões 
e cresce a liberdade para outros indivíduos fazerem uso de 
sua capacidade de discernir35.  

Gadamer também era otimista quanto ao futuro. Ele 
deu ênfase ao que nos impede de compreender a relevância 
de ouvir o outro e permitir que tanto ele como nós tenhamos 
iniciativas, provavelmente para que notássemos o sentido de 
não aceitarmos tudo o que nos é imposto pelo discurso de 
especialistas, ou mesmo pelo poder ao qual a ciência está a 
serviço. Ele quis mostrar, com o problema hermenêutico das 
determinações histórica e com relação ao outro de nossa 
interpretação, que toda omissão de escolha deliberativa se 
poderá converter em uma perda para todos nós, pois os 
problemas e responsabilidades que são comuns aos 

                                                 

33 Cf. Id. “Isolamento como sintoma de autoalienação” [1970], in: Elogio 
da teoria, pp. 99-101. 

34 Cf. Id. “Die Unfähigkeit zum Gespräch”, p. 214. 

35 Cf. MARQUARD, Odo. “Zeitalter der Weltfremdheit?”, p. 95. 
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indivíduos e à humanidade, e podem determinar a nossa 
própria sobrevivência, não desaparecerão pelo simples fato 
de fingirmos que nada está acontecendo36. 

Nossa sobrevivência também depende, enquanto 
somos seres pensantes, da pergunta sobre como podemos 
viver melhor e da busca contínua para a sua realização em 
uma vida feliz. Isso de modo algum se esgota na execução 
de uma tarefa ou na realização de objetivos pré-definidos, 
mas, ao contrário, é também uma entrega ao que ainda 
podemos ver e ouvir. Aristóteles percebeu isso e definiu a 
vida humana como capaz de aspirar ao bem, mas não sem o 
esforço do distanciamento de si mesmo e da escuta atenta 
do outro. Parece que a consciência disso não é algo que a 
ciência de um modo geral nos oferece, porque a abertura 
para o outro é, no fundo, igualmente uma atitude de quem 
reconheceu os seus limites e está aberto para o todo do saber.  

Ademais, a vida humana é essa unidade de teoria e 
práxis, e aí se encontra a possibilidade de buscarmos um 
consenso sobre o que é melhor para nós, enquanto seres que 
pertencem à comunidade humana. Cabe a todos nós, então, 
a tarefa de reinserir o saber teórico no seu saber vital prático 
ou, ao menos, de questionar toda organização racional de 
nossa civilização que tenha a pretensão de ser um fim em si 
mesmo, uma vez que a nossa existência sempre necessita de 
algo mais. Não parece ser por acaso que igualmente toda 
práxis visa aquilo que aponta para além dela mesma37. 

 
2. O exemplo da ciência da medicina 
 

Ao mesmo tempo que usufruímos dos avanços da 
ciência e da segurança de fazermos nossas experiências a 

                                                 

36 Cf. GADAMER, Hans-Georg. “Isolamento como sintoma de 
autoalienação”, pp. 103-104. 

37 Cf. Id. “Elogio da teoria”, pp. 39-40. 
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partir dela, preocupamo-nos com o seu domínio sobre 
nossas formas de vida e decepcionamo-nos quando os 
resultados das pesquisas e decisões dos especialistas não 
correspondem às nossas expectativas. Em outras palavras, 
tal avanço possui um caráter duplo, que se manifesta do 
seguinte modo: há uma oscilação entre a confiança nos 
resultados do controle racional-técnico da realidade e a falta 
de satisfação ou excesso de exigências em relação a ele38.  

Assim, viver em um mundo regido pelo anonimato 
da ciência pode significar, dentre outras coisas, tanto ignorar 
a finitude humana, no desejo de que a ciência seja absoluta 
na resolução dos problemas que surgirem, como tomar 
consciência dos limites dos saberes daí oriundos para a nossa 
vivência prática. Acreditando nesta última saída, Gadamer 
situou a sua tentativa de refletir sobre a compreensão e, com 
ela, sobre as experiências que podemos fazer na relação com 
os outros e com nós mesmos, para além do âmbito de 
domínio da ciência e, em alguns casos, incluindo-o. 

Ele identificou esse “lugar”, em que tais experiências 
podem ocorrer, no diálogo, ou melhor, no esforço de 
entendimento entre os indivíduos, uma vez que para ele o 
modo de compreensão dos seres humanos está 
essencialmente ligado à linguagem39 e esta somente vem à 
fala em uma vinculação aos diversos modos de práticas 
humanas, quando possui um sentido para si e para o outro. 
A origem dessas teses, que nos leva a reconhecer a 
hermenêutica de Gadamer como um modo de fazer 
filosofia, que é fundamentalmente prático, está ligada não 
apenas à história da hermenêutica e à virada linguística 

                                                 

38 Cf. MARQUARD, Odo. “Medizinerfolg und Medizinkritik”, in: Skepsis 
und Zustimmung. Philosophische Studien. Stuttgart: Reclam, 1994. 

39 Cf. RUCHLAK, Nicole. “Alterität als hermeneutische Perspektive”, in: 
SCHÖNHERR-MANN, Hans-Martin (Hrsg.). Hermeneutik als Ethik, pp. 
157-158. 
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(linguistic turn)40, mas, em especial, à ética filosófica que ele 
identificou nos pensamentos de Platão e Aristóteles. Isso 
mostra claramente a percepção diferenciada de Gadamer 
para os problemas filosóficos, cujas questões são relativas à 
própria existência humana, mas também o seu esforço de 
pôr as tarefas da humanidade, em prol da nossa 
(sobre)vivência em comunidade, para além do que nos 
sugere a experiência científica.  

A atitude de assimilar a ideia grega antiga de que 
nossa práxis no mundo requer uma participação, e que, 
portanto, nesse caso transformar verdades como aquela da 
ciência em modelos para o nosso comportamento é 
inadequado, conduz-nos ao seguinte problema 
hermenêutico: como a concretização do geral nos pode 
conceder um conteúdo determinado para a ação, se a 
situação concreta se modifica continuamente? Gadamer 
responderia: na experiência renovada do diálogo voltada 
para a compreensão do outro, e não na repetição de normas, 
deveres, que não dizem respeito ao discernimento que 
somos capazes de ter da situação atual, para atuarmos 
melhor em defesa de uma vida em comum igualmente 
melhor. Essas tarefas de participação, responsabilidade e 
solidariedade, que identificamos na “ética hermenêutica do 
diálogo”, aparecem como uma solução possível para o 
futuro da humanidade. 

Que o conteúdo daquilo que é exequível em dada 
situação possa ser determinado pela nossa própria 
compreensão partilhada de mundo, apresenta-se não apenas 
como um argumento para uma ética hermenêutica, mas 
como possibilidade para toda razão prática, ou melhor, para 
toda forma de pensamento que não está voltada apenas para 
o cumprimento de uma função pré-definida. Para 

                                                 

40 Cf. OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Reviravolta linguístico-pragmática na 
filosofia contemporânea. 3. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2006. 
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confirmarmos essa tese e mostrarmos como ela inclui a 
própria ciência, traremos o exemplo da ciência da medicina, 
a qual interessou consideravelmente a Gadamer, não como 
médico, nem paciente, senão como um filósofo em diálogo 
com a arte médica, no que se refere ao tema do cuidado com 
a saúde. Assim, acreditamos que reforçaremos a ideia do que 
significa entrar efetivamente em um diálogo e participar das 
decisões que dizem respeito ao bem comum. 

A medicina é um exemplo expressivo de um domínio 
da ciência e da técnica que chega profundamente ao íntimo 
da vida das pessoas e, ao mesmo tempo, encontra-se 
constantemente em um campo de tensão sociopolítico, cujo 
tema em debate é a própria vida humana. Essa sua condição 
de suscitar polêmicas se deve, em grande medida, ao fato de 
que sua prática não se esgota com o uso do conhecimento 
científico. Mesmo os novos e grandes progressos nessa 
direção, como por exemplo na cirurgia, não exprimem o 
alcance da responsabilidade do médico no exercício de sua 
atividade.  

A medicina pode representar um perigo para a saúde, 
se os meios técnicos que o médico possui à sua disposição 
forem mal empregados ou até utilizados para uma finalidade 
ruim41. Além disso, mesmo aquilo que vale para o caso da 
cura bem-sucedida também pode ser válido para o caso do 
fracasso de um tratamento. Isso mostra como a atividade do 
médico não se restringe apenas ao âmbito da ciência. Para 
acertar a medida correta para a cura ou a prevenção de 
doenças, ele precisa muitas vezes de outro saber, que possui 
mais afinidades com aqueles da área das “humanidades”42. 

                                                 

41 Cf. GADAMER, Hans-Georg. “Die Grenzen des Experten”, pp. 155-
156. 

42 Segundo Gadamer, os melhores dentre os cientistas são sempre os 
humanistas, pois, ao se voltarem para um saber mais amplo do que aquele 
de suas respectivas especialidades, aprenderam a trabalhar melhor e com 
uma ciência verdadeira, isto é, em diálogo com os demais saberes (Cf. Id. 



842 Direito & Justiça: Festschrift em homenagem a Thadeu Weber 
 

 

 

Como aí não se trata do mero emprego de regras43, mas 
também de pensar a respeito das tarefas humanas que cabem 
a tal ciência, Gadamer prefere chamar a medicina de “arte da 
cura”44.  

É evidente que o bom médico deve adquirir um 
saber determinado e, em certo sentido, seguir regras pré-
estabelecidas. Contudo, a sua tarefa de ajudar o paciente a 
restabelecer a saúde não termina aí. Para que ela seja 
alcançada, é exigido muitas vezes do médico o conjunto de 
seus estudos e experiências, o todo no qual ele se tornou e é, 
ou melhor, que sua práxis não se restrinja somente ao 
cumprimento cego de regras ou à rotina. Pelo contrário, seu 
trabalho trata de integrar aquilo que simplesmente não pode 
ser regulado e dominado pela ciência, isto é, cada ser 
humano em sua especificidade e o que com ele entra em 
jogo. Isso tudo vai depender, portanto, muito mais do 
julgamento do médico45. 

Gadamer ainda destaca, fazendo referência ao 
sociólogo americano Eliot Freidson, que tal julgamento 
envolve outras competências para além dos limites da ciência 
médica pura, porque esta não gera a competência necessária 
para a aplicação prática de seus conhecimentos, como a 
representação de valores, hábitos, preferências e até mesmo 
interesses próprios46. O que chamamos de diagnose parece ser, 
por exemplo, algo do ponto de vista meramente formal, ou 

                                                 

La educación es educarse. Trad. Francesc Pereña Blasi. Barcelona: Paidós, 

2000, p. 38). 

43 Cf. Id. “Da palavra ao conceito”, pp. 19-20. 

44 Cf. Id. “Wissenschaft und Philosophie”, p. 15. 

45 Cf. Id. “Hermeneutik – Theorie und Praxis” [1996], in: Hermeneutische 
Entwürfe, p. 11. 

46 Cf. FREIDSON, Eliot. “The limits of professional knowledge”, in: 
Profession of Medicine: a study of the sociology of applied knowledge. Chicago: The 
University of Chicago Press, 1988. 



Agemir Bavaresco; Francisco Jozivan Guedes de Lima (Orgs.) 843 
 

 

 

seja, a comparação dos sintomas de um caso dado com o 
aspecto geral de uma doença, mas em verdade se trata do 
conhecimento da especificidade da doença do paciente, 
separando-a de qualquer semelhança precipitada com outras 
doenças. Portanto, não é algo eventual, que erros de 
diagnose e subsunção falsa não sejam atribuídos à ciência 
médica, mas à arte médica, representada pelo julgamento do 
médico47.  

Aqui aparece o problema hermenêutico que inclui a 
dimensão prática da compreensão: mais do que um emprego 
(Applikation) de conhecimentos científicos, a prática do 
médico é a “aplicação” (Anwendung) de uma interpretação, 
que se situa entre o cumprimento de regras e o âmbito da 
práxis humana48. Portanto, em sentido hermenêutico, a 
aplicação da medicina inclui também o comportamento do 
médico, o modo como ele conduz sua atividade, ou seja, se 
ele a estende para o cuidado com a especificidade do outro. 
Contudo, assumir essa responsabilidade ultrapassa até 
mesmo a “arte da cura”.  

Para que o médico conheça uma doença e, assim, 
busque a cura e a prevenção dos danos que ameaçam a saúde 
do paciente, este também precisa colaborar. É 
responsabilidade do médico deixar que o paciente fale e ouvir 
o que está sendo dito, mas não é tarefa exclusiva dele 
identificar a doença. Essa situação também está presente em 
outras profissões, cuja tarefa está diretamente relacionada à 
melhoria de vida de outros seres humanos. Aqui se trabalha, 
além de tudo, com o que nos é apresentado pelo outro e que 
se estende, assim, para a variabilidade de outros modos de 
vida, comportamento e resposta aos problemas surgidos, 

                                                 

47 Cf. GADAMER, Hans-Georg. “Theorie, Technik, Praxis” [1972], in: 
Neuere Philosophie II, pp. 257-258. 

48 Cf. WIEHL, Reiner. “Die hermeneutische Frage nach dem Guten”, in: 
PRZYLEBSKI, Andrzej (Hrsg.). Ethik im Lichte der Hermeneutik. 
Würzburg: Königshausen & Neumann, 2010, p. 21. 
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cuja compreensão é imprescindível e pode aparecer na escuta 
atenta do outro, ou melhor, no diálogo. 

Consequentemente, o que denominamos tratamento 
pertence a uma dimensão bem mais ampla do que aquela do 
efeito físico-químico de medicamentos no organismo ou da 
intervenção médica. Em outros termos, o processo que 
conduz à cura é, ainda hoje, mais efetivo frente ao poder de 
convicção do médico e às confiança e colaboração do 
paciente, ou melhor, ao saber prático do médico e à 
capacidade de ambos de decidir pelo melhor frente ao 
exequível, do que ante certas descobertas no âmbito da 
medicina. Esta é uma arte de curar ou evitar doenças, com a 
participação do paciente, mas de modo algum é capaz de 
produzir saúde.  

Ademais, o limite entre a vida e a morte não é algo 
demonstrável como certos objetos da ciência e da técnica. 
Aqui aparece talvez a maior restrição da especialização, à 
qual nos referimos anteriormente: o trabalho do especialista 
não elimina, em muitos casos, a exigência moral de que nós 
mesmos precisamos decidir e, assim, responsabilizar-nos 
pelas questões que nos são mais fundamentais, se quisermos 
viver melhor. Nesse sentido, a busca pela saúde implica 
também a atitude de cada um saber a autoridade do 
especialista, quando esta se aproveita da ignorância do outro 
para conduzir o critério da ciência objetiva ao extremo.  

A reflexão sobre a questão da saúde e o seu cuidado 
é um problema da própria população e não algo que pode 
ser entregue à eficiência da moderna assistência médica. Isso 
hoje é denominado na medicina de prevenção e visto como 
algo que transpõe as fronteiras da clínica. O cuidado com a 
saúde pode surgir do modo como conduzimos nossas vidas, 
quando temos condições de alcançar, e atingimos, o 
equilíbrio entre a nossa capacidade de fazer e o querer e fazer 
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responsável49. Os limites sobre o que aí é exequível nos são 
ensinados, antes de tudo, pelas experiências de doença e 
morte, o que pertence a um âmbito muito mais amplo do 
que aquele da ciência moderna.  

Todavia, fazermos as experiências por nós mesmos 
e reconhecermos a arte médica como uma práxis, voltada 
tanto para o cumprimento de certas regras como para o 
cuidado com o outro, não é um método para dominarmos a 
saúde, senão uma orientação para nos pormos a cada vez a 
caminho dela. A saúde mesma é um mistério. Quando nós 
nos referimos a algo como “saudável”, ninguém sabe dizer 
em que se baseia realmente tal saúde. Os valores padrões que 
temos, para defini-la, são recursos de convenção industriais, 
enquanto a saúde mesma escapa a toda medição50. Ela é uma 
referência para aquilo que pode ser mensurado, ou seja, a 
doença, de tal modo que se tente controlá-lo, mas ela mesma 
é algo inteiramente outro. Assim, a doença é o objeto da 
ciência medicinal, mas a saúde é, antes de tudo, algo que 
perseguimos e do qual nos podemos aproximar, mas não 
manter de uma vez por todas em nosso poder.  

Por essa razão, a medicina termina tendo um caráter 
duplo: apesar dos enormes avanços técnico-científicos 
contra as enfermidades, ainda são exigidos o saber prático e 
a decisão do médico51, quando o que está em questão é a 
saúde. Contudo, vemos que, por um lado, a imagem da 
prática médica já está associada à capacitação no 
conhecimento de técnicas especializadas, que diminuem a 
distância entre o saber geral e a decisão certa, mas, por outro 

                                                 

49 Cf. GADAMER, Hans-Georg. O caráter oculto da saúde [1993]. Trad. 
Antônio Luz Costa. Petrópolis: Vozes, 2006, p. 8. 

50 Cf. Id. “Freundschaft und Solidarität” [1999], in: Hermeneutische 
Entwürfe, p. 63. 

51 Cf. DI CESARE, Donatella. “Die technische Rationalisierung des 
Lebens. Über die Heilkunst”, in: Gadamer – Ein philosophisches Porträt. 
Tübingen: Mohr Siebeck, 2009, p. 149. 
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lado, a prioridade dada pela moderna assistência médica às 
técnicas aplicadas quase não deixou outra alternativa ao 
médico, senão renunciar à aplicação do seu saber prático52. 
A origem disso se encontra naquela separação entre teoria e 
práxis, que se agravou sob as condições da ciência moderna. 
Se houve um avanço no tratamento do doente no seu estágio 
clínico, também foram levantadas diversas críticas contra a 
medicina no tocante às suas tarefas éticas, que estão ligadas, 
em especial, às outras dimensões da arte médica, como a 
diagnose e a prevenção. 

O conhecimento científico é uma hipótese, cuja 
aplicação correta depende da experiência. Nas palavras de 
Gadamer, o “saber somente é experiência, quando ele é 
reintegrado à consciência prática daquele que age”53, ou 
melhor, daquele que faz experiências por si mesmo, que 
participa, e, no caso específico da medicina, daquele que está 
preocupado com a saúde do outro. O médico pode formar 
uma consciência de sua práxis, ao perceber que na sua 
atuação profissional também estão em jogo a sua experiência 
consigo mesmo e com um outro, e isso significa que os 
efeitos de sua prática se prolongam do campo físico-químico 
até sua existência pessoal e a vida do outro como um todo. 
Por outro lado, essa consciência o põe em uma posição 
diferente daquela da ciência médica, a saber, de um diálogo 
com a humanidade em vista de um bem comum. 

É conhecida a antiga sabedoria platônica de que 
quanto mais alguém domina sua arte, maior distância adquire 
com relação a ela e, assim, passa a ter mais liberdade. Tal 
condição o libera para o ponto de vista da verdadeira práxis, 
a qual ultrapassa a capacidade de fazer algo e consiste 
naquela espécie de autointerpretação da vida, de quem a cada 

                                                 

52 Cf. GADAMER, Hans-Georg. “Theorie, Technik, Praxis”, pp. 258-
259. 

53 Ibid., p. 243. 
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nova situação pergunta a si mesmo qual a melhor decisão a 
ser tomada. Segundo Gadamer, ligada a essa interrogação 
está a pergunta socrática sobre o bem, que se converteu na 
maior tarefa posta desde os gregos para o futuro da 
humanidade, e para cuja realização sempre estamos a 
caminho. Tendo isso em consideração, a hermenêutica 
filosófica não é um método para alcançar o bem ou o modo 
de ser ético, senão um esforço teórico-prático que nos 
orienta a corrigir, ampliar e transformar a compreensão que 
temos de mundo, do outro e de nós mesmos, por meio do 
exercício da participação, solidariedade e responsabilidade. 

 
Conclusão 

 
Há certas experiências que precisamos fazer por nós 

mesmos, se quisermos não apenas repetir superficialmente o 
que um outro nos impõe, mas compreendermos o que está 
em questão e integrarmos isto ao nosso modo de ser e de 
agir. Não há método que nos ensine, por exemplo, a 
perguntar e a ser éticos. Em ambos os casos, quando algo se 
tornou confuso, ante as diversas possibilidades que nos são 
apresentadas, mas mesmo assim precisamos decidir sobre o 
que é válido questionar ou como nos comportar melhor, 
somente uma autocompreensão e uma compreensão do 
outro nos podem orientar a deliberar de maneira 
responsável. Com relação a isso, o diálogo nos vem prestar 
auxílio.  

Ao se enfatizar aspectos do diálogo, a prioridade da 
hermenêutica filosófica deixa de ser a busca por verdades 
últimas, e, assim, a defesa de interesses de certos indivíduos 
ou grupos. Em vez disso, ele pode despertar os seres 
humanos para a relevância da participação nas questões que 
dizem respeito à própria humanidade, uma vez que aí eles se 
dão conta de que podem ter opiniões próprias, parte na 
tomada de decisões e, por fim, fazer experiências por si 
mesmos, assumindo a responsabilidade por pertencerem a 
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uma comunidade que os permite (sobre)viver uns com os 
outros. 

Acreditamos que a continuidade de tudo o que 
criamos e organizamos no mundo depende hoje muito mais 
da compreensão mútua do que podemos fazer, em benefício 
de um bem comum, do que da construção de novas técnicas 
e tecnologias. Nessa direção, Gadamer acentuou, 
especialmente em seus textos, palestras e entrevistas tardias, 
que uma das maiores tarefas para o futuro da humanidade é 
a solidariedade. Se sua hermenêutica sugere, por um lado, 
um modo prático de fazer filosofia, cujo diálogo interno e 
com outras áreas aponta igualmente para um modo de ser 
ético, por outro lado, ela não se limita a isso, o que aparece 
na sua crítica à relação entre a ética estudada/desenvolvida 
pelos filósofos e a formação destes para um éthos.  

A ética transcende a filosofia, ou qualquer outra 
forma de saber, como o científico, e as formas de 
comportamento ético estão, por sua vez, mais voltadas para 
um cuidado com o outro, dirigindo-se para ele e falando por 
ele, se preciso, do que para o cumprimento de regras. Talvez 
estando ciente disso, Gadamer não desenvolveu 
explicitamente uma ética filosófica. Em todo o caso, as lições 
de sua hermenêutica mantêm não apenas uma orientação 
provisória e geral para as diversas formas de éthos, por meio 
de sua concepção de diálogo, mas também a possibilidade de 
uma autocrítica. Ler um trabalho sobre ética não é o bastante 
para sermos sensatos, senão para reconhecermos em diálogo 
com o autor algumas de nossas tarefas humanas, assim como 
ouvir, entrar em diálogo, ser responsável, solidarizar-se uma 
vez não é suficiente para termos cuidado com o outro de 
uma vez por todas. 
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