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Apresentação
Realizada entre os dias 09 e 11 de outubro de 2017, a XVII
Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS contou com a
apresentação de trabalhos alunos de graduação e pós-graduação de
dezoito instituições de todo o Brasil, dos mais variados campos
filosóficos e de áreas correlatas. Foram 109 comunicações
distribuídas em 27 sessões, além de cinco palestras principais e
uma mesa-redonda, totalizando mais de 22 horas de apresentação.
Ao montarmos a programação de palestras, procuramos
contemplar um amplo espectro de saberes, passando por áreas
como Metafísica, Ética, Filosofia Política, Feminismo, Estética e
Lógica. As falas, distribuídas ao longo dos três dias de evento,
foram proferidas por Hans-Georg Flickinger (Kassel), falando
sobre a “Crítica e Metafísica: o legado filosófico de Karl Marx”;
Ricardo Timm de Souza (PUCRS), discorrendo sobre “A destruição
da idolatria”; Pedro Savi Neto (PUCRS), apresentando a “Justiça
anamnética e dever de memória em Reyes Mate”; Juliana
Missaggia (UFSM), expondo as “Contribuições da teoria feminista
para a ética: uma introdução crítica”; e Frank Sautter (UFSM),
explicando a “Abordagem informacional à lógica”. Além do rico
debate suscitado pelas palestras, tivemos a oportunidade de
promover a mesa-redonda “Ética e Estética: Um diálogo entre a
arte e a política”, com a presença de Ronel Alberti da Rosa
(PUCRS), Davide Carbonai (UFRGS) e Gaudêncio Fidélis.
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Os quatro volumes agora publicados são resultado das
comunicações realizadas durante a Semana e estão assim
organizados:
 Volume 1 - Fenomenologia, Hermenêutica e Psicanálise;
Estruturalismo; Filosofia Alemã. (Organizadores: Felipe Fortes,
Sabrina Ruggeri e Tiago Rodrigues)
 Volume 2 - Marx e Marxismos; Teoria Crítica; Estética e Filosofia da
Arte. (Organizadores: Ítalo Alves, Émerson Pirola e Eduardo Garcia.)
 Volume 3 - História da Filosofia; Filosofia Política Contemporânea;
Filosofia do Direito. (Organizadores: Guido J. R. Alt, Marcos
Messerschmidt e Renata Floriano de Sousa)
 Volume 4 - Ciência e Educação; Epistemologia Analítica e Social;
Filosofia Política Contemporânea; Lógica e Filosofia da Mente;
Metaética. (Organizadores: João Fett, Samuel Cibils e Tatiane Marks.

A comissão responsável pela organização da XVII Semana
Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS foi composta pela
doutoranda Renata Floriano de Sousa, além dos mestrandos Guido
J. R. Alt, Ítalo Alves e Marcos Messerschmidt. A comissão científica,
responsável pela organização destes quatro volumes, foi composta
por Eduardo Garcia, Émerson Pirola, Felipe Fortes, Guido J. R. Alt,
Ítalo Alves, João Fett, Marcos Messerschmidt, Renata Floriano de
Sousa, Sabrina Ruggeri, Samuel Cibils, Tatiane Marks e Tiago
Rodrigues.
Gostaríamos de agradecer o apoio do PPG em Filosofia da
PUCRS, em especial ao seu coordenador, Prof. Dr. Agemir
Bavaresco, e à secretária Andréa Simioni, sem os quais nem o
evento nem a presente publicação seriam possíveis, bem como a
cada um dos palestrantes. Estendemos o agradecimento aos
membros da comissão científica e a todos os autores que
colaboraram na elaboração destes volumes.
***
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O volume apresentado aqui abrange contribuições
atinentes a áreas distintas da história da filosofia e da filosofia
política: o leitor encontrará, nas páginas que se seguem,
contribuições oriundas da (i) história da filosofia na antiguidade,
bem como da (ii) filosofia na idade média, da (iii) filosofia política
moderna e da (iv) filosofia do direito. Cada autor apresenta uma
abordagem pertinente em suas ênfases, havendo um perfil tanto
histórico quanto temático de contribuições.
A primeira seção a compor este volume é a I – Filosofia
antiga. Nesta seção, encontram-se trabalhos que abordam aspectos
da filosofia dos dois autores mais fundamentais deste período:
Platão e Aristóteles. Esta seção é composta pelos artigos de Loan
dos Santos Medeiros (A Psicagogia no Fedro e o ensino de
Filosofia), Mariano Bay de Araújo (Um estudo sobre o medo e a
confiança a partir da análise da coragem na Ética Nicomaqueia) e
Marina Leal Barão (O naturalismo político de Aristóteles).
Na seção II – Filosofia medieval, encontram-se trabalhos
que contemplam questões relacionadas com metafísica, política e
ética. Destacamos que os artigos aqui encontrados não estão
concentrados apenas num determinado período temporal, mas
compreendem o pensamento medieval através dos tempos para
além do período histórico. Deste modo, o leitor tem a oportunidade
de ter contato com a Filosofia Medieval, suas ramificações e
influências em autores de outros períodos. A seção conta com os
trabalhos de Cezar Cauduro Roedel (Francisco de Vitoria: Das
grandes descobertas à gênese do Direito Internacional), Jair Inácio
Tauchen (A mentira na interpretação de Agostinho: uma reflexão
sobre a De mendacio e da Contra mendacium), João Caetano
Linhares (O Tomismo na Narrativa Neoaristotélica de Alasdair
MacIntyre), Joel Decothé Jr. (Alguns argumentos críticos encetados
por Epifanio de Moirans à ideologia colonial da escravidão negra),
Laiza Rodrigues de Souza (A passagem do fictum para o actus na
teoria cognitiva de Guilherme de Ockham), Leandro Hollanda (Da
subversão do cético caminho filosófico), Marcelo Oliveira Ribeiro (A
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questão da escravidão na obra de Agostinho de Hipona), Matheus
Jeske Vahl (A objetividade da Verdade na “prova da existência de
Deus” de Agostinho no LºII de De libero arbitrio) e Renata Floriano
de Sousa (Francisco de Vitoria – Os direitos naturais e a
colonização da América).
A seção III – Filosofia política moderna conta com
contribuições e interpretações atualizadas acerca de autores
consagrados do período, como Hobbes, Kant, Bentham, Mill,
Proudhon e Marx, bem como pelos autores contemporâneos por
eles influenciados, como Rawls, Amartya Sen e Nozick. Encontramse nesta seção os trabalhos de Bruno Botelho Braga (O hedonismo
qualitativo de J. S. Mill como resposta à objeção levantada contra o
hedonismo de J. Bentham), Camila Palhares Barbosa (Uma ideia
comparativa de justiça), Carlos Roberto Ferreira (A viabilidade da
justiça: uma análise da influência da ideologia econômica na
motivação individual), Douglas João Orben (O problema da
compatibilidade do conceito de “liberdade” na Crítica da Razão
Pura), Eduardo Benedetti (Estética, Política e Direito: a
“sociabilidade legal” de Kant), Everton Puhl Maciel (Estabilidade e
democracia no liberalismo de Mill), Jaderson Borges Lessa (Nozick
e Rawls: considerações sobre o Estado mínimo), Rubens Witt (O
indivíduo e a sociedade nas filosofias sociais de Marx, Mill e
Proudhon) e Wagner Fensterseifer (A pessoa da república do
Leviatã de Hobbes),
A seção IV – Filosofia do direito, que encerra este volume,
reúne trabalhos de caráter interdisciplinar, onde a Filosofia é
aplicada no Direito com fins práticos e/ou teóricos. Esta seção é
composta pelos artigos de Alianna Caroline Sousa Cardoso (Castigo
e vingança em Nietzsche e o direito penal do inimigo), Cleide
Calgaro (Ética ecocêntrica e o contitucionalismo equatoriano para o
enfrentamento das questões socioambientais), Eduardo Kronbauer
(Mínimo Existencial no Direito Tributário: Uma análise sob a Ótica
de Otfried Höffe e das Capacidades Humanas Básicas de Martha
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Nussbaum) e Maria Carolina Santini Pereira da Cunha (Processo e
justiça: o direito para Carnelutti, Rawls e Perelman).
Espera-se que, assim como os demais volumes dos Anais
da XVII Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS, os
leitores do Volume 3 tenham, através dele, a oportunidade de
explorar as perspectivas da pesquisa em Filosofia desenvolvida
atualmente em nível de pós-graduação no Brasil. Gostaríamos de
agradecer a todos os autores e as autoras que colaboraram para a
composição deste volume, como também a todos os membros da
comissão científica que contribuíram para a qualidade da pesquisa
aqui apresentada. Desejamos, por último, uma ótima leitura a
todos.
Renata Floriano de Sousa
Guido J. R. Alt
Marcos Messerschmidt

I
Filosofia Antiga

A psicagogia no Fedro e o ensino de filosofia
Loan dos Santos Medeiros 1
1.

Introdução

A preocupação com o ensino de Filosofia requer de nós,
professores de filosofia da Educação Básica e pesquisadores do
tema, um diálogo constante com a tradição para não nos
mantermos presos a uma justificativa legal cuja validade é sempre
frágil e que pode se desfazer diante das flutuações que
continuamente ocorrem na política educacional brasileira,
problema que vivemos atualmente diante da atual retrocesso
vivido na história do ensino de filosofia no ensino básico. O
fundamento do ensino da Filosofia deverá ser sempre filosófico, daí
a nossa necessidade de buscar na própria história da Filosofia essa
justificativa, aqui nos debruçamos sobre Platão para pensar a
possibilidade e a característica própria do ensino de Filosofia.
Em sua Carta Sétima, obra conhecida pelo seu caráter
autobiográfico, Platão reconhece que não escreveu sobre filosofia,
pois “de modo algum se pode falar disso, como de outras
disciplinas [mathemata]” [341c] (PLATÃO, 2008 p. 89) o que
revela nele uma percepção que o modo de aprendizagem da
1

Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Filosofia – UFC. Bolsista CAPES / DED. E-mail para
contato: medeirosloan1990@hotmail.com
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Filosofia se dá de uma forma diferente que as demais disciplinas. É
necessário, portanto, pensar como se dá a relação entre o
conhecimento filosófico, o aprendiz de filosofia / aluno e o filósofo
/ professor. Para tanto, podemos nos debruçar sobre a obra Fedro
na qual Platão desenvolve entre diversos temas o caráter
psicagógico do discurso filosófico, ou seja, este discurso possui
como caráter particular guiar a alma para o bem.
2.

Estrutura Geral do Diálogo

No início da obra, também intitulada Da Beleza, temos um
encontro entre Sócrates e seu discípulo que dá nome ao diálogo,
este traz consigo um discurso de Lísias, um famoso orador e
logógrafo,2 que defende uma tese que deixará Sócrates perplexo:
“se deve agraciar com favores aquele que não está apaixonado em
detrimento de quem o esteja” [227d] (PLATÃO, 2016, p. 76). Após
saírem além dos muros da cidade, hábito estranho para Sócrates,
Fedro senta-se e começa a ler o discurso de Lísias, ao final Sócrates
se prepara para fazer um discurso similar que tenta ser melhor
que o de Lísias, porém faz uma imitação do discurso de Lísias
afirmando características negativas do amor, que o envergonha em
seguida por ter ofendido um deus como Éros.
Sócrates tem a necessidade de fazer uma palinódia, uma
retratação do seu primeiro discurso e exaltar as qualidades do
Amor. Esse discurso se caracteriza por ser um discurso que busca o
essencial do amor, um discurso filosófico por excelência, “esse
elogio do verdadeiro amor não é um elogio retórico, decidido a
persuadir alguém de uma tese relativamente difícil de sustentar. É
o discurso verdadeiro que faz o elogio do verdadeiro amor”
2

Caracteriza-se por um escritor profissional de discursos, muitas vezes utilizado para defesas em
julgamentos. Cf. DERRIDA (2005, p. 12): “O logógrafo, em sentido estrito, redigia, a favor dos que
pleiteavam, discursos que ele próprio não pronunciava, que não assistia, se assim podemos dizer,
pessoalmente, e cujos efeitos eram produzidos em sua ausência. Escrevendo o que não diz, não diria
e, sem dúvida, na verdade jamais pensaria, o autor do discurso inscrito já está instalado na posição
do sofista: o homem da não-presença e da não-verdade.”

I - Filosofia Antiga | 21

(FOUCAULT, 2010 p. 298). Algo semelhante que Sócrates o faz no
Banquete depois de ter apreciado os diversos elogios dos presentes.
Após essa retratação, o diálogo caminha para a última parte que
discute as relações entre o discurso filosófico e o discurso retórico.
As partes finais do diálogo são bastante conhecidas pois são
aquelas em que Sócrates se debruça sobre a escrita, através da
história de Theuth e o rei Tamos, o filósofo narra a origem da
escrita, nela o deus egípcio Theuth (conhecido pelos gregos com o
nome de Hermes) apresenta ao rei Tamos sua invenção, cuja
finalidade seria um auxílio a memória, porém o rei observa que a
escrita, ao invés de auxiliar a memória, a prejudicaria, pois aquele
que se entregasse a escrita perderia totalmente o desejo de
exercitar a memória.
Apesar de não se questionar a autenticidade do texto,
durante muito tempo foi a estrutura da obra foi objeto de
discussão, pois era vista como um diálogo mal composto por
diversos momentos, citados acima, essa estrutura do diálogo é
analisado por Robin em sua introdução ao Fedro, muitos
acreditam que nesta obra o próprio autor foi incapaz de seguir sua
própria sugestão em 264c: “todo o discurso deve ser organizado
assim como um ser vivo, tendo ele mesmo uma espécie de corpo,
de modo a não ser desprovido de pé e nem de cabeça, mas ter
partes médias e finais, escritas adequando-se umas às outras e
também ao todo” (PLATÃO, 2016, p. 122). Tendo em mente tal
conselho, alguns acreditam que a obra é da sua juventude (até
mesmo a primeira que ele escreveu), enquanto outros afirmam ser
uma obra da velhice e que Platão havia perdido sua destreza,
todavia, Robin afirma que devamos ler essa organicidade não como
uma unidade convencional, mas como um texto que consiga
articular a multiplicidade:
Em resumo, a unidade da composição do Fedro não me parece
poder ser colocada em dúvida. A arte com que é realizada é de
uma leveza sutil e flexibilidade incomparável, nós
necessariamente agravamos o livre jogo no esforço que fazemos
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para seguir o jogo das suas articulações móveis. A harmonia
desse conjunto é feita pela variedade de elementos, sons e ritmos.
É isto que é necessário procurar em efeito aqui, não é a simetria
fictícia de um plano convencional, mas sim o poder criativo da
vida, que através de diversos desvios e ao preço de diversas
conciliações, organizam as suas partes (ROBIN, 1994, p. lxxii,
tradução nossa).3

Assim, a leitura do Fedro requer uma analise de alguns dos
elementos escolhidos por Platão para constituir o diálogo para que
se possa pensar a linha que os une.
3.

O tema central do diálogo

Podemos iniciar com o próprio discurso de Lísias cuja
temática é o Amor, se o objeto imediato do diálogo é a retórica, ou
de forma clara: “a diferença entre o filósofo e retor, fundado no
fato de que o filósofo dispõe de determinados conhecimentos de
que o retor carece” (TRABATTONI, 2003, p. 106), então, por qual
motivo Platão decidiu se debruçar sobre o Éros? E aqui não é só o
discurso de Lísias que aparece, mas o próprio Sócrates se preocupa
em fazer um discurso sobre o Éros que melhor se afine a sua
natureza. Diversos são as respostas para a escolha do tema, tal
como uma escolha aleatória do próprio Platão ou por ser um
discurso real de Lísias que é tomado ou ainda por ser um tema
recorrente nos exercícios de retórica, todavia, todas essas respostas
se opõe aquela ideia de organicidade que o próprio Sócrates evoca
no texto na passagem que já citamos. Logo, deve-se crer que há
uma importância especial dada ao Éros e esteja relacionado a
3

“En résumé, l’unité de la composition du Phèdre ne me paraît pas pouvoir être mise en doute. L’art
avec lequel elle est réalisée est d’un légèreté subtile et d’une incomparable souplesse; on en alourdit
nécessairement le libre jeu dans l’effort qu’on fait pour suivre ce jeu dans ses mobile articulations.
L’harmonie de l’ensemble y est faite de la variété des éléments, des sonorités, des rythmes. Ce qu’il
faut chercher en effet ici, ce n’est pas la symétrie factice d’un plan conventionnel; c’est plutôt la
puissance créatrice de la vie qui, à travers mille détour et au prix de multiples accommodement,
organise ses matériaux”.
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diferença entre o discurso filosófico e retórico, que o tema que
Sócrates irá se preocupar em seguida.
A relação entre o éros e a retórica já era conhecida, pois foi
trabalhada por Górgias, a retórica busca persuadir o seu ouvinte a
uma determinada forma de pensar ou agir, ou seja, pela força
dessa persuasão “os homens são arrastados para determinadas
coisas, ou a cumprir determinadas ações, graças a um impulso que
não se baseia nas argumentações, mas tem a natureza do impulso
afetivo e emocional” (TRABATTONI, 2003, p. 111). Platão irá
aproximar no Fedro a Filosofia a essa força irracional que é a
loucura [manía], tal força irracional que será pensada não como
uma força sempre negativa, mas dotada de qualidades positivas,
pois “os maiores bens, quando dados por graça divina, nos vêm
mediante a loucura” [244a] (PLATÃO, 2016, p. 96) e Sócrates
apresenta quatro tipos de loucuras boas: a profética, a expiatória, a
poética e, a que nos importa aqui, paixão erótica, “aquela que,
quando alguém ao ver o belo daqui, do verdadeiro tendo uma
reminiscência, torna-se alado e uma vez provido de novas asas
deseja ardentemente voar” [249d] (PLATÃO, 2016, p. 103) desta
forma, podemos compreender a beleza seria “o único resquício de
ideia conservado na realidade sensível” (TRABATTONI, 2010, p.
59), porém o que caracteriza o discurso belo? É essa investigação
se inicia na passagem 259e: “qual é a maneira bela de proferir e
escrever discursos e qual a não bela” (PLATÃO, 2016, p. 115)
Segundo Trabattoni, Platão estaria tentando conciliar a
fragilidade do lógos com a necessidade de um discurso racional
que tenta se opor ao relativismo de Protágoras, assim sua intenção
“era salvaguardar uma verdade útil para a vida prática, tendo em
conta todos os obstáculos que se interpõem à sua obtenção”
(TRABATTONI, 2003, p. 101), desta forma, enquanto somente aos
deuses está destinada a sophía, aos mortais está destinado a prática
da filosofia e devem conviver com essa limitação. Porém, para
seguir o caminho filosofar há a necessidade do próprio indivíduo
optar por esse caminho, pois ela não se dá de forma automática,
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essa conversão se daria através do éros:
No Fedro, mesmo confirmando a universalidade do sentimento
amoroso já estabelecida no Banquete, Platão tem o interesse de
mostrar que, para alcançar a estrada que conduz à filosofia, é
necessário um salto, uma difícil e delicada passagem para uma
dimensão diferente, que não conseguiremos alcançar se não
formos inflamados por um violento desejo, justamente como
aquele que anima as loucuras do amor (TRABATTONI, 2010, p.
158).

Aqui percebemos uma relação intrínseca entre filosofia e
éros, e que é a psicagogia seria a responsável por instigar na alma
do ouvinte-estudante aquele sentimento necessário para a
conversão filosófica, dessa forma podemos pensar a psicagogia
como instrumento para o ensino de filosofia.
4. A psicagogia e o ensino de Filosofia
A partir do que já foi analisado, podemos fazer um paralelo
entre o ensino de filosofia hoje e a noção de psicagogia apresentado
no Fedro. O primeiro ponto que devemos levar em conta é que uma
aula filosófica não pode ser aquela onde “o professor oferece
respostas a perguntas que seu aluno não tenha formulado”
(CERLETTI, 2004, p. 31). Desta forma, uma boa formação em
História da Filosofia não seria o suficiente para um efetivo sucesso
de um ensino filosófico, assim como uma excelente didática para
que o aluno possa absorver o máximo possível de informações, pois
O domínio de um “conteúdo” (de um saber) filosófico e a
pretensão de “o transmitir” a outro como um corpo de
conhecimento acabado que pode ser reproduzido, mais que
promover limitaria o filosofar, já que assumiria que o movimento
de “desejo de saber” - neste caso, do professor - se deteve ou se
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consumou em um objeto (por exemplo, em um conhecimento
específico da filosofia) (CERLETTI, 2008, p. 11, tradução nossa).4

Ou seja, o ensino da filosofia precisa envolver o aluno em
uma espécie de relação com o conhecimento que se sustenta em
uma espécie de tensão com o perguntar filosófico: “O filosofar se
apoia na inquietude de formular e formular-se perguntas e buscar
resposta (o desejo de saber). Isto se pode sustentar tanto no
interrogar-se do professor ou dos alunos e nas tentativas de
respostas que ambos se dão” (CERLETTI, 2008, p. 11, tradução
nossa).5
E aqui retornamos ao conceito de psicagogia, agora em
sala de aula, pois o discurso deve se pautar não apenas na
transmissão de um conteúdo, mas em instigar no ouvinte um
determinado tipo de desejo, pelo saber, e é isso que caracteriza um
bom discurso: “Discursos bons são não somente aqueles que
pressupõem o conhecimento da verdade, mas também aqueles que
são capazes de conduzir a alma” (TRABATTONI, 2003, p. 127), no
entanto, não podemos achar que Platão queira aqui resumir a
Filosofia a um exercício retórico, pois esta requer sempre uma
relação com a verdade, pois: “aquele que não saber a verdade, mas
está a perseguir opiniões, fornecerá para si mesmo uma arte do
discurso ridícula, ao que parece, e que nada tem de arte” [262c]
(PLATÃO, 2016, p. 119).
Assim como Platão faz um paralelo entre a retórica e a
arte médica, o podemos fazer com a educação, uma vez que cabe ao
professor a efetivação do ensino através de uma prática própria
que se difere do conhecimento teórico, o mesmo acontece com o
4

“El dominio de un “contenido” (de un saber) filosófico y la pretensión de “trasladarlo” a otro como
un cuerpo de conocimientos acabado que puede ser reproducido, más que promover limitaría el
filosofar, ya que supondría que el movimiento del “deseo de saber” –en este caso, del profesor– se ha
detenido o consumado en un objeto (por ejemplo, en un conocimiento específico de la filosofía)”.
5

“El filosofar se apoya en la inquietud de formular y formularse preguntas y buscar respuestas (el
deseo de saber). Esto se puede sostener tanto en el interrogarse del profesor o de los alumnos y los
intentos de respuestas que se den ambos”.
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médico na metáfora utilizada por Platão: “o médico não deve
conhecer só abstratamente a arte médica, mas também as
diferenças específicas de corpo e ambiente vital [...] que obrigam o
médico a diversificar, de vez em quando, as terapias.”
(TRABATTONI, 2003, p. 129). Tal imagem, de um indivíduo que
deve constantemente revisitar sua prática para adequá-la a alma do
ouvinte é colocada igualmente por Cerletti ao pensar o ensino de
Filosofia:
“Ensinar implica assumir um compromisso e uma
responsabilidade muito grande. Um bom docente será alguém
que se situa a altura dessa responsabilidade e problematiza,
sempre, que é o que ele ou ela realiza como professor(a) e, no
nosso caso, que sentido tem fazê-lo sobre a denominação
“filosofia”. Os melhores professores e professoras serão aqueles
que podem ensinar em condições diversas e não apenas porque
terão de pensar estratégias didáticas alternativas senão porque
deverão ser capazes de repensar, no dia a dia, seus próprios
conhecimentos, sua relação com a filosofia e o ponto no qual se
pretende ensiná-la” (CERLETTI, 2008, p. 4, tradução nossa).6

Nosso desafio, como professores de Filosofia no ensino
médio, seria então ir além do ensino da história da Filosofia
produzir alterações na percepção que os alunos possuem desses
conceitos, atualizando-os para seu contexto. Ao professor de
filosofia cabe uma atividade específica, a de convidar seus alunos ao
filosofar, como afirma Cerletti (2008, p. 24, tradução nossa):
“Transmitem saberes, mas provocando o pensamento e
convidando a pensar”.7 Difundem certo conhecimento, porém
6

“Enseñar implica asumir un compromiso y una responsabilidad muy grandes. Un buen docente
será alguien que se sitúa a la altura de esa responsabilidad y problematiza, siempre, qué es lo que él
o ella realiza en tanto enseñante y, en nuestro caso, qué sentido tiene hacerlo bajo la denominación
“filosofía”. Los mejores profesores y profesoras serán aquellos que puedan enseñar en condiciones
diversas, y no sólo porque tendrán que idear estrategias didácticas alternativas sino porque deberán
ser capaces de repensar, en el día a día, sus propios conocimientos, su relación con la filosofía y el
marco en el que se pretende enseñarla”.
7

“Transmiten sabere, pero provocando el pensamento e invitando a pensar”.
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promovem sua apropriação pessoal, e aqui a preocupação com o
discurso, própria da psicagogia apresentada por Platão, é um
instrumento que o professor se utiliza para realização deste convite
ao pensar, o discurso belo retira o aluno do seu estado de inação
intelectual por mostrar algo além da sua condição material: “A
experiência da beleza oferece um ponto intermediário entre ideal e
real, porque representa a manifestação de algo humano que se
mostra no mundo, que é feito de matéria, mas que também é
divino e superior ao homem.” (TRABATTONI, 2010, p. 159). Sem
que haja essa experiência de transformação no aluno, de busca pelo
saber, o filosofar não acontece, o que para Cerletti é imprescindível
para um ensino ativo da filosofia.
Todavia, e aqui temos um problema intransponível até o
momento, esse amor à sabedoria, próprio da Filosofia, não é
ensinável: ao convidar seu aluno o professor-filósofo faz
apresentando o ato de filosofar na própria história da filosofia e em
sala de aula, mas a decisão pelo filosofar é uma decisão sempre
pessoal, para além do currículo da disciplina, está para além do
limite do ‘ensinável’.
Não há planejamento de aulas que possa dar contas da irrupção
do pensamento do outro. Pois bem, essa característica do ensino
de filosofia não deve ser tomada como uma debilidade
pedagógica, mas, ao contrário, como uma fortaleza filosófica já
que constitui o momento em que a partir da emergência do novo
se pode quebrar a repetição do mesmo (CERLETTI, 2004, p. 36).

Desta forma, não é possível concretizar um currículo
único de filosofia, uma vez que isso seria resumir seu ensino em
uma tecnicidade que o exercício filosófico constantemente nega,
pois é composta de um elemento que não é simplesmente racional,
conforme observa Trabattoni ao comparar o resultado que temos
no Fedro com os interesses apresentados n’A República:
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A filosofia de Platão é marcada por uma sutil ambiguidade. Por
um lado, ele gostaria [...] que a educação para a filosofia fosse um
percurso linear, planificado tecnicamente com um curriculum
normal de disciplinas. Por outro lado, ele aperceber-se que essa
tecnicidade é um objetivo irrealizável, porque percurso educativo
depende também de princípios invisíveis, que não podem ser
exibidos como objetos ou teoremas; por isso, a educação para a
filosofia deve se contentar em permanecer sempre numa situação
contínua de altos e baixos, não alheias a possíveis recaídas,
porque ela necessita da energia que só a pura razão, ligada às
limitações da condições mudanas, não pode dar" (TRABATTONI,
2010, p. 159-169).

Desta forma, o ensino de filosofia lida com um elemento
que não é ensinável e que não pode ser delimitado por uma
suposta didática universal, crítica que Sílvio Gallo também faz a
essa busca por eficiência máxima no processo de ensinoaprendizagem, pautado pelas críticas que Jacques Rancière e Gilles
Deleuze fazem da “sociedade pedagogizada”, Sílvio Gallo irá
discordar do conhecimento como processo mimético, mas baseado
em uma relação: “Não aprendemos a pensar imitando o outro - um
professor de filosofia, por exemplo -, mas inventando nossa
própria maneira de nos relacionarmos com os signos do
pensamento.” (GALLO, 2012, p. 87)
Talvez se possa pensar que a figura do professor é posta
em questão nesse processo. E, sim, um determinado professor que
se resume em um transmissor de saber, ao professor de filosofia
cabe uma atividade específica, que o simples conhecimento em
história da filosofia e uma didática exemplar não serão capazes de
alcançar, mas sim uma determinada postura filosófica (ou seja, o
professor de filosofia deve ser, ele mesmo, filósofo) capaz de
convidar seu aluno ao pensamento, cujos passos serão dados pelo
próprio aluno.
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Um estudo sobre o medo e a confiança a partir
da análise da coragem na Ética Nicomaqueia
Mariano Bay de Araújo1
Embora não seja um tema central, as emoções (ta pathe)
têm um papel importante na filosofia aristotélica. As emoções são
importantes tanto para a psicologia aristotélica - pois são
fenômenos cognitivos complexos que envolvem a interação entre
diversas atividades da psykhe responsáveis por perceber uma
determinada situação e responder a ela - quanto para a filosofia
prática - uma vez que a virtude é definida em parte como uma
disposição para sentir emoções adequadamente (EN2 1106a12-13;
1105b25-26) e o bem para o ser humano consiste em uma atividade
da alma de acordo com a virtude (EN 1098a16-17).
Infelizmente não há um tratado sobre as emoções
completo do ponto de vista psicológico, isto é, uma obra que
explique as atividades da alma envolvidas nesse fenômeno
complexo3. Seria razoável supor que no De Anima encontrássemos
1

Doutorando em Filosofia pela UFRGS/CAPES (marianobda@gmail.com).

2

Indico as obras de Aristóteles pela forma abreviada: EN para a Ética Nicomaqueia, Ret. para a
Retórica e De An. para o De anima.
3

Certamente esse fato contribui para uma disputa entre comentadores a respeito da origem das
emoções. Alguns sustentam que elas surgem a partir da atividade da faculdade da phantasia, outros
sustentam que é preciso uma doxa para disparar uma emoção. O ponto principal da disputa é a
necessidade ou não de uma atividade racional para sentir uma emoção. O medo é um bom exemplo,
pois, Aristóteles o define da seguinte forma: “o medo consiste numa situação aflitiva ou numa
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explicações detalhadas sobre as emoções. No entanto, na obra
sobre a psykhe, o interesse de Aristóteles é em estudar as
capacidades básicas da alma - nutrição, percepção e razão - que
distinguem os tipos de seres vivos uns dos outros. Se no De Anima
encontramos pouca coisa sobre as emoções, boa parte do livro II da
Retórica, por outro lado, é dedicada a elas. As emoções figuram na
Retórica, pois nossos juízos sobre os fatos que envolvem ações
humanas variam conforme sentimos uma emoção ou outra, sendo,
portanto, um modo de persuasão. Isto é, dependendo do juízo que
esperamos de nossa audiência, podemos induzi-la a sentir uma ou
outra emoção4. É bom notar que é com essa perspectiva que
Aristóteles trata as emoções na Retórica - como fatores que
determinam nossos juízos - não sendo, portanto uma análise
completa das emoções.
Minha abordagem sobre as emoções neste texto será
focada na análise de duas emoções contrárias - o medo (phobos) e
a confiança (tharsos) - a partir da Ética Nicomaqueia - um texto
que não tem como um de seus interesses principais examinar as
perturbação causada pela representação (ek phantasias) de um mal iminente” (Ret. 1382a21-22), o
que faz parecer que é a atividade da phantasia que causa o medo. Em seguida, porém, ele afirma que
“sentem medo os que pensam (oiomenous) que podem vir a sofrer algum mal” (Ret. 1382b33),
dando a entender que é preciso uma atividade racional para que sintamos medo. Um bom resumo
dessa discussão e uma defesa da primeira posição são feitos por Jessica Moss (MOSS, 2012), p. 6999).
4

Logo no início da Retórica, Aristóteles afirma: “As provas (pisteis) de persuasão fornecidas pelo
discurso são de três espécies: umas residem no caráter moral (ethos) do orador; outras, no modo
como se dispõe o ouvinte (ton akroaten diatheinai pos); e outras, no próprio discurso (logos), pelo
que este demonstra ou parece demonstrar” (Ret. 1356a1-4). Em seguida ele explica: “Persuade-se
pela disposição dos ouvintes, quando estes são levados a sentir emoção (pathos) por meio do
discurso, pois os juízos que emitimos variam conforme sentimos tristeza (lupoumenoi) ou alegria
(khairontes), amor (philountes) ou ódio (misountes)” (Ret. 1356a14-16). Mais adiante, no livro II,
esse modo de persuasão é retomado: “Os fatos não se apresentam sob o mesmo prisma a quem ama
(philousi) e a quem odeia (misousin), nem são iguais para o homem que está indignado
(orgizomenois) ou para o calmo (praos), mas, ou são completamente diferentes ou diferem segundo
critérios de grandeza (Ret. 1377b31-1378a1). Assim, Aristóteles caracteriza as emoções na Retórica da
seguinte forma: “As emoções (ta pathe) são as causas que fazem alterar os seres humanos e
introduzem mudanças nos seus juízos, na medida em que elas comportam dor (lupe) e prazer
(hedone): tais são a ira (orge), a compaixão (eleos), o medo (phobos) e outras semelhantes, assim
como as suas contrárias” (Ret. 1378a19-22).
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emoções. Meu interesse por essa obra decorre da relação entre
virtude e emoção. Sendo a virtude uma disposição para sentir
emoções de maneira adequada, podemos esperar que, ao analisar
cada virtude em particular, Aristóteles caracterize minimamente as
emoções relacionadas a cada uma delas. No entanto, como
veremos, não é exatamente isso o que acontece.
Ao iniciar a investigação sobre a virtude, no livro II,
Aristóteles faz uma breve caracterização das emoções5, composta
por uma lista de emoções e a informação de que a elas se segue
prazer e dor:
Entendo por emoções (pathe) apetite (epithymia), cólera (orge),
medo (phobos), arrojo (tharsos), inveja (phtonos), alegria
(chara), amizade (philia), ódio (misos), anelo (pothos), emulação
(zelos), piedade (eleos), em geral tudo a que se segue prazer ou
dor (EN 1105b21-22).

Temos, assim, uma lista de emoções e o dado de que a elas
se segue prazer e dor6.
5

“Emoção” não é a única tradução possível para phathos, embora seja adequada para esse contexto.
O termo pathos significa uma afecção, algo que se sofre ou experimenta (a forma verbal paskhein
significa experimentar ou sofrer). Experimentar um pathos é ser afetado de algum modo: a audição,
por exemplo, é uma afecção - certas coisas afetam nossos sentidos. Na passagem da EN em que
Aristóteles introduz as pathe, elas estão entre as coisas que se geram na alma - ao lado das dynameis
e hexeis. A consideração das coisas que se geram na alma faz parte da investigação sobre a virtude
moral, as pathe, portanto, são coisas que afetam a alma desiderativa - as virtudes morais são
relativas à parte desiderativa da alma (EN 1102b28-1103a10). Assim, pathe, nesse sentido, são
episódios de algum tipo de desejo - portanto, episódios motivacionais -, daí a tradução, nesse caso
específico, por “emoções”. Ser afetado, no sentido eticamente relevante, portanto, é sentir uma
emoção. E essas afecções envolvem alguma cognição, pois é necessário avaliar uma situação: ao
considerar, por exemplo, que estou em uma situação de iminente dano à vida, sinto uma certa dor e
tenho medo. Isto é, a partir de certa avaliação de uma situação atual ou projetada eu a tomo como
desejável ou não, levando ao prazer e a dor (TAYLOR, 2006, p. 96-98; ZINGANO, 2008, p. 120.)
6

“Emoção” não é a única tradução possível para phathos, embora seja adequada para esse contexto.
O termo pathos significa uma afecção, algo que se sofre ou experimenta (a forma verbal paskhein
significa experimentar ou sofrer). Experimentar um pathos é ser afetado de algum modo: a audição,
por exemplo, é uma afecção - certas coisas afetam nossos sentidos. Na passagem da EN em que
Aristóteles introduz as pathe, elas estão entre as coisas que se geram na alma - ao lado das dynameis
e hexeis. A consideração das coisas que se geram na alma faz parte da investigação sobre a virtude
moral, as pathe, portanto, são coisas que afetam a alma desiderativa - as virtudes morais são
relativas à parte desiderativa da alma (EN 1102b28-1103a10). Assim, pathe, nesse sentido, são
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O exame das virtudes inicia em III.6 e termina no livro V,
mas há, ainda no livro II, antecedendo o exame detalhado sobre
cada virtude em particular, uma espécie de sumário das virtudes e
das coisas às quais elas estão relacionadas. Nesse sumário,
encontramos, resumidamente o que se segue. A coragem (andreia)
é uma mediedade entre o medo (phobos) e a confiança (tharsos)
(EN 1107a33-b1). A a temperança (sophrosyne) é a mediedade
entre prazer (hedone) e dor (lupe) (EN 1107b4-6). A generosidade
ou liberalidade (eleuteriotes) é a mediedade a respeito de dar e
receber bens (EN 1107b8-9); a magnificência (megaloprepeia)
também está relacionada com dar e receber bens, mas em escala
maior (EN 1107b16-19). A magnanimidade ou grandeza da alma
(megalopsykhia) é a mediedade a respeito da honra (time) e
desonra (atimia) (EN 1107b21-22); há também uma mediedade
sem nome relacionada com honrarias de menor importância, entre
a ambição (philotimia) e o desapego (aphilotimia) (EN 1107b2430). Em relação à ira (orge) a mediedade é a tolerância (praotes)
(EN 1108a4-6). Há três virtudes semelhantes entre si, relacionadas
às palavras e ações: em relação à verdade (alethes) é a veracidade
(aletheia); em relação aos agradável na diversão é a espirituosidade
(eutrapelia); e em relação ao restante do agradável da vida é a
amizade (philia) (EN 1108a9-28).
Em seguida, Aristóteles afirma que também há mediedade
nas emoções (pathe) em dois casos. O primeiro é a vergonha
(aidos). Essa não seria propriamente uma virtude, mas se louva o
envergonhado (aidemon). O segundo é a indignação (nemesis),
mediedade entre a inveja (phtonos) e a maldade (epikhairekakia)
(EN 1108a30-b1). Há ainda, entre as virtudes de caráter, a justiça

episódios de algum tipo de desejo - portanto, episódios motivacionais -, daí a tradução, nesse caso
específico, por “emoções”. Ser afetado, no sentido eticamente relevante, portanto, é sentir uma
emoção. E essas afecções envolvem alguma cognição, pois é necessário avaliar uma situação: ao
considerar, por exemplo, que estou em uma situação de iminente dano à vida, sinto uma certa dor e
tenho medo. Isto é, a partir de certa avaliação de uma situação atual ou projetada eu a tomo como
desejável ou não, levando ao prazer e a dor (Taylor, 2006, p. 96-98; Zingano, 2008, p. 120.)
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(dikaiosyne), mas Aristóteles apenas anuncia que falará dela
posteriormente - seu exame ocorre no livro V.
Temos assim, uma primeira lista de emoções e virtudes
correspondentes. A coragem é relativa às emoções de medo e
confiança; e a tolerância é a virtude relativa à emoção da ira. Isso é
o que temos de mais claro nesse primeiro momento. Mesmo sem
chegar em sua análise, sabemos que a temperança certamente está
relacionada ao apetite (epithymia), pois o objeto do apetite é o
prazeroso (De An. 414b5-6; EN 1111b17-18)7. Mas a correspondência
explícita entre emoções e virtudes termina aí. Talvez não seja
muito difícil imaginar que haja algo de emocional na veracidade,
na espirituosidade e nas demais virtudes, apesar de Aristóteles não
remeter explicitamente às emoções de sua lista nem deixar claro
qual é o componente emocional envolvido em cada virtude.
Há, em certo sentido, uma disparidade no modo como
Aristóteles caracteriza cada virtude. A coragem é uma mediedade
entre duas emoções - medo e confiança -, já a tolerância é uma
mediedade a respeito de apenas uma emoção - a ira. Outras
virtudes, no entanto, não são caracterizadas como mediedades a
respeito de emoções: liberalidade e magnificência, por exemplo,
são mediedades a respeito da riqueza, mais especificamente dar e
receber riqueza. Poderia parecer, então, que essas virtudes não são
mediedades relativas à emoções.
Mesmo que Aristóteles não mencione explicitamente
nenhuma emoção em algumas virtudes, o fato é que a virtude é,
em parte, uma disposição para sentir emoções adequadamente.
Dessa forma, podemos supor que todas as ações envolvem
emoções. Ainda que Aristóteles não tenha identificado
explicitamente a emoção envolvida, por exemplo, em dar e receber
bens da mesma maneira que identificou o medo como uma
emoção envolvida na coragem, deveríamos poder identificar qual
7

O apetite (e também o impulso (thymos)), merece certa atenção, pois é mencionado tanto como
uma emoção, ao lado da ira e do medo, por exemplo (EN 1105b21-22; Ret. 1388b32-33), quanto
como uma forma de desejo não-racional (EN 1111b12-13; De An. 433b25-25).
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emoção está em jogo em cada virtude em particular. Mostrar isso,
no entanto, requereria um estudo sobre todas as virtudes e seus
elementos afetivos. Nosso objetivo aqui é mais modesto: estudar o
medo e a confiança a partir da análise da coragem na Ética
Nicomaqueia.
A coragem (andreia), primeira virtude analisada por
Aristóteles, é definida como um meio termo (mesotes) entre o
medo (phobos) e a confiança (tharsos) (EN 1115a6-7)8. As coisas
que causam medo (ta fobera) são males (kaka), “por isso que as
pessoas definem medo como expectativa do mal (prosdokian
kakou)”9 (EN 1115a7-9). Aristóteles fornece alguns exemplos de
males que tememos: “desgraça, pobreza, doença, falta de amigos, e
morte”, e embora temamos todos os males, a coragem não parece
estar relacionada com todos eles (EN 1115a10-12). Podemos sentir
medo ou confiança frente a essas coisas, mas não é a falta de medo
ou a confiança ao enfrentar qualquer um desses males que torna
um sujeito corajoso (EN 1115a18-19). Isto é, o que define se um
sujeito é ou não corajoso não é a emoção que ele sente frente a
qualquer coisa que lhe pode causar medo. Nesse sentido, sua
coragem não consiste em ser corretamente disposto em relação a
todos esses males (TAYLOR, 2006, p. 173). Deve haver, então, pelo
menos um objeto de temor que determina se alguém é ou não
corajoso, o que ficará claro a seguir.
8

Todas as virtudes são meios termos, ou mediedades entre dois extremos, um excessivo e outro
deficiente. A formulação “meio termo entre medo e confiança” pode fazer parecer que a coragem é
um ponto em um único espectro cujas extremidades são, de um lado, o medo, do outro, a confiança.
A coragem seria, assim, uma espécie de equilíbrio quantitativo entre medo excessivo e confiança
excessiva - ou, de maneira correspondente, deficiência em confiança e deficiência no medo. No
entanto, não é esse o caso. Em primeiro lugar, como é explicado em II.6, o meio termo não é
aritmético, isto é, não é um ponto médio equidistante dos dois extremos, como o número seis em
relação ao dois e ao dez. Em vez disso é uma mediedade avaliativa, pois é o melhor a ser feito
considerando os diversos aspectos circunstanciais. Em segundo lugar, como veremos a seguir,
Aristóteles distingue o estado do sujeito que sente confiança em excesso do estado do sujeito que
excede na falta de medo. Portanto falta de medo não é o mesmo que excesso de confiança.
9

Aristóteles não está preocupado aqui em elaborar uma definição de medo - como é feito na
Retórica. Como nota Taylor (2006, p.172), essa definição de medo, feita no Laches, de Platão, não é
completa, pois falta o elemento de aflição frente à perspectiva de um dano e, consequentemente, seu
desejo por evitá-lo.
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Podemos dizer que alguém é covarde (deilos) ou corajoso
(andreios) por similaridade: um sujeito generoso (eleutherios)
pode ser corajoso ao enfrentar uma perda de dinheiro, mas
covarde nos perigos da guerra (EN 1115a19-22). No entanto, não é
covarde quem teme a violência em relação a sua família, nem
corajoso quem é confiante quando será castigado (EN 1115a22-24).
Podemos, então, ter medo e confiança a respeito de diversas coisas
e, em função disso, dizer que somos ou não corajosos. Mas, como
já foi dito, a coragem não é a falta de medo de qualquer coisa. Isto
é, há um sentido em que um sujeito é verdadeiramente corajoso e
outros sentidos que são ditos por semelhança a esse.
É por enfrentar quais tipos de coisas temíveis, então, que
dizemos que um sujeito é corajoso? Um sujeito é corajoso por
enfrentar as coisas mais temíveis e a morte é a mais temível de
todas as coisas (EN 1115a24-26). Entretanto o corajoso não parece
estar relacionado com qualquer circunstância de morte, mas
apenas com a mais nobre. E é na batalha que os perigos são
maiores e mais nobres (EN 1115a28-31). O corajoso, então, é
destemido (adees) frente à morte nobre e as situações que a
envolvem, que são as situações de guerra (EN 1115a32-35). Assim,
o sujeito corajoso pode sentir medo ao enfrentar diversos males,
mas ao enfrentar o pior deles e na circunstância mais nobre, a
morte na batalha, ele parece não ter medo. Será que ele não tem
absolutamente medo nenhum nessas circunstâncias ou o medo que
ele sente é muito menor que a sua confiança? Talvez o medo que
ele sinta não o impeça de enfrentar o pior dos males. Parece difícil
imaginar que alguém que teme a desgraça pode enfrentar a morte
na guerra sem temê-la. O que faz com que o corajoso não tema a
morte na batalha, podendo temer outras coisas? E o que poderia
fazer alguém sentir medo ou não nas demais circunstâncias?
Aristóteles não se ocupa dessas questões, mas podemos
tentar respondê-las a partir de outras coisas que ele afirma. Ao
comparar o corajoso e o marinheiro em uma situação de morte no
mar, Aristóteles afirma que ambos não sentiriam medo. Isso
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porque o corajoso não estaria esperançoso em relação à salvação,
enquanto o marinheiro, por causa de sua experiência, estaria
esperançoso (EN 1115a35-b4). Talvez isso mostre que a experiência
em uma determinada situação pode aumentar a confiança e
diminuir o medo em futuras situações semelhantes. Da mesma
forma que a experiência do marinheiro faz com que ele não tema a
morte no mar, a do sujeito corajoso o faz não temê-la na guerra.
De fato, para se tornar corajoso é preciso habituar-se a agir
corajosamente e isso só é possível enfrentando as situações em que
se pode exibir coragem. Ao habituar-se a enfrentar essas situações,
o sujeito adquire experiência nessas situações e seu medo diminui.
Sendo o medo é relativo a um mal que é previsto ou
antecipado, talvez o sujeito corajoso não sinta medo da morte no
naufrágio porque julgue que sua morte já é certa. Por não ter
experiência no navio e em situações de perigo no mar, ele não vê
como poderia se salvar. Dessa forma, ele não tem esperança de
salvação e julga já estar vivendo o mal. Isto é, não é como se ele
pudesse morrer em um futuro próximo, mas como se já estivesse
morrendo.
Aristóteles continua sua investigação afirmando que nem
todos os homens sentem medo das mesmas coisas, mas existem
coisas que são temíveis para todos os homens. Essas são as coisas
que estão além da força humana (hyper anthropon). As que não
estão além da força humana diferem em grau e magnitude. E o
mesmo ocorre com as coisas que inspiram confiança (tharralea)
(EN 1115b7-10). Aristóteles não explica que coisas são essas que
estão além da força humana. Segundo Taylor (2006, p.179-180)
essas coisas não são as mesmas que Aristóteles enumerou como
temíveis no início da exposição sobre a coragem. Frente às
desgraças e doenças, devemos enfrentá-las, pois temos como lidar
com elas. Já as coisas que estão além da capacidade humana são
coisas tão terríveis que os seres humanos não teriam como lidar. A
reação inevitável a essas coisas seria ficar dominado pelo medo.
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Aristóteles não diz quais são essas coisas, mas há indícios de que
poderiam ser terremotos, inundações e queda de raios.
Certamente mesmo o corajoso ficará tomado pelo medo
nessas situações. Mas a respeito das outras coisas, ele é audaz
(anekplektos)10 o quanto pode ser, então ele pode até temer as
coisas que não estão além da força humana, mas irá enfrentá-las
(EN 1115b10-12). O sujeito corajoso, então, mesmo conseguindo
enfrentar certos males, sente medo. Talvez a afirmação de que o
corajoso é destemido (adees) frente a morte nobre, em EN, na
linha 1115a33, não signifique que ele não tem absolutamente
nenhum medo, mas que ele pode sentir medo ao enfrentar
determinadas situações e ainda assim ser corajoso. Ou ainda, que
seu medo não é tanto a ponto de desencorajá-lo e fazê-lo desistir
de enfrentar o perigo. Isto é, diante de uma situação perigosa - que
normalmente causa medo -, mesmo que o sujeito corajoso a
enfrente, provavelmente ele ainda sentirá algum medo frente a ela.
Isso significa que enfrentar uma situação não significa não temê-la.
Mas o que faz com que alguém enfrente alguma situação de
que tem medo? As linhas que se seguem à afirmação de que o
sujeito corajoso não é perturbado pelo seu medo sugerem uma
explicação: o sujeito corajoso sentirá medo, mas enfrentará as
coisas como deve e como a razão direciona (hos dei de kai hos
logos hypomenei) em vista do nobre (tou kalou heneka), pois esse é
o fim da virtude (EN 1115b11-13). Assim, mesmo sentindo medo em
uma determinada situação, o sujeito corajoso a enfrenta por
considerar que ao enfrentá-la estará realizando um fim nobre, ou
que enfrentá-la é parte desse fim nobre. Há, certamente, um
componente racional, uma vez que a ação virtuosa é racionalmente
escolhida e há um processo deliberativo envolvido. Dessa forma,
uma resposta possível seria que o corajoso, embora tenha medo,
enfrenta o perigo porque a razão assim o orienta. No entanto,
10

Segundo Taylor (2006, p. 180)), o termo anekplektos significa algo como “que não sai de si”, o que
significaria que o sujeito corajoso não é dominado pelo medo.

40 | XVII Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS - Volume III

ninguém obedece apenas a razão. O fim visado para onde a razão
aponta tem sua origem no desejo. Mas de nada adianta desejar o
fim nobre, deliberar e escolher a ação e, na hora de agir, sentir
tanto medo a ponto de desistir. Portanto é preciso também estar
emocionalmente disposto a agir. Isso significa que mesmo sentindo
algum medo, o sujeito corajoso deve sentir mais confiança do que
medo na hora de agir. Se isso estiver correto, apesar de medo e
confiança serem emoções contrárias, elas não são excludentes11.
Certamente em algumas situações o melhor é fugir. Nesses
casos vale a mesma explicação dada anteriormente. A fuga deve ser
orientada pela razão, mas é preciso também estar emocionalmente
disposto a fugir. Se o sujeito sente mais confiança do que deve e
em relação às coisas que não deve, mesmo que sua razão o oriente
a abandonar a batalha, ele não irá fugir.
Aristóteles prossegue afirmando que se pode temer mais
ou menos e temer coisas que não são temíveis como se elas assim
fossem (EN 1115b13-15). O erro e o acerto são explicados, dessa
forma, em função da circunstância em que se sente medo e
confiança. O erro ocorre quando se sente medo do que não se deve,
ou como não se deve, ou quando não se deve e assim por diante.
De modo semelhante ocorre a respeito das coisas que inspiram
confiança. Já o sujeito que teme e enfrenta a coisa certa, pelo
motivo correto, da maneira correta e no momento certo, e sente
confiança nas condições correspondentes, é corajoso (EN 1115b1519). Mais uma vez parece que (1) o sujeito corajoso sente medo e
(2) ao mesmo tempo que ele sente medo, ele também sente
confiança. Assim, parece ser a confiança que dispõe
11

Como nota Taylor (2006, p. 180), os adjetivos phoberon, temível, e tharraleon, que inspira de
confiança, se aplicam tanto a eventos quanto a seus aspectos. Assim, para um soldado naturalmente
apreensivo e impaciente para cumprir seu dever, o combate é tanto phoberon quanto tharraleon, isto
é, inspira tanto medo quanto confiança. E para ele arriscar a vida é phoberon e cumprir seu dever é
tharraleon.
O fato de, em uma situação, ser possível temer alguns de seus aspectos e ao mesmo tempo sentir
confiança em relação a outros ajuda a entender como podemos sentir essas duas emoções contrárias
ao enfrentar uma mesma situação.
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emocionalmente o sujeito a enfrentar aquilo do qual ele sente
medo.
Em seguida, Aristóteles passa a nomear os estados de
excesso e deficiência em relação ao medo e a confiança. Aquele que
excede na falta de medo - isto é, carece de medo - pode ser
chamado de louco (mainomenos) ou insensível à dor (analgetos).
Estes não temem nada, nem terremotos (seismos) nem as ondas
(kyma) (EN 1115b24-26). O interessante é que esse estado
emocional - de falta de medo - não corresponde ao do excesso de
confiança. Isso mostra que o medo e a confiança são emoções
independentes.
Aquele que excede em confiança nas situações realmente
temíveis é precipitado (thrasus) (EN 1115b28-29). Naturalmente,
esperaríamos que Aristóteles afirmasse que o sujeito precipitado
enfrenta situações temíveis. No entanto, o que ele afirma é que o
precipitado também parece ser pretensioso e fingir ser corajoso.
Ele deseja parecer corajoso em relação às coisas temíveis, mas,
enquanto em algumas situações ele mostra confiança, as que são
realmente temíveis ele não enfrenta. Por isso muitos deles são
precipitados covardes (thrasudeiloi) (EN 1115b28-33).
O sujeito que excede no medo é covarde (deilos). Ele teme
tudo, em todas as circunstâncias em que não deve e lhe falta
também confiança (EN 1115b33-1116a3). O covarde, o precipitado e
o corajoso estão relacionados às mesmas coisas - aquelas que
inspiram medo e confiança -, mas são dispostos de maneira
diferente em relação a elas (EN 1116a4-6).
Em sua análise da coragem, Aristóteles distingue cinco
situações em que pode-se dizer que um sujeito é corajoso, mas de
maneira imprópria. Não há nada de muito interessante para os
nossos propósitos nessa parte do texto.
Prosseguindo sua análise, Aristóteles afirma que embora a
coragem seja relativa ao medo e a confiança, ela está mais mais
relacionada com as coisas que inspiram medo. Isso porque é por
enfrentar as situações que inspiram medo - não as que inspiram
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confiança - do modo como se deve e sem se perturbar que um
sujeito é verdadeiramente corajoso (EN 1117a29-32). Isto é,
qualquer um enfrentará situações que inspiram confiança, mas as
situações que inspiram medo não são fáceis de serem enfrentadas.
Assim, o parâmetro para distinguir o corajoso é o modo como ele
enfrenta as situações que inspiram medo. O sujeito que sente o
medo que elas inspiram e, mesmo assim, as enfrenta é corajoso.
Do contrário, mesmo que enfrente inúmeras coisas que inspiram
confiança, o sujeito não será corajoso.
Certamente o corajoso é elogiado por enfrentar o que é
temível e enfrentar algo temível é difícil de ser feito. Mas
poderíamos perguntar o que faz com que o medo seja difícil de
enfrentar. A resposta para isso talvez esteja na relação que
Aristóteles passa a fazer entre a coragem e o prazer e a dor. Ele
afirma que coragem envolve dor (lupe) e é por enfrentar o que é
doloroso (lupera) que um sujeito é chamado de corajoso. E o
corajoso é elogiado de maneira justa porque é mais difícil enfrentar
o que é doloroso do que se abster daquilo que é prazeroso (EN
1117a32-35). Naturalmente evitamos a dor (De An. 431a9-10), então
enfrentar algo doloroso - nas circunstâncias em que se deve - é
digno de elogio.
Além disso, o fim ao qual a coragem visa é prazeroso, mas
acaba sendo obscurecido pelas circunstâncias. O pugilista, por
exemplo, visa um fim prazeroso - as honras e a coroa -, mas sofre
golpes dolorosos e por serem muitos golpes durante toda a
atividade pode parecer não haver nada de prazeroso em seu fim.
De maneira similar, a morte e os ferimentos são dolorosos para o
sujeito corajoso, mas ele as enfrenta porque é nobre ou porque é
vergonhoso não enfrentá-los. E quanto mais o sujeito for feliz,
mais dolorosa lhe será a ideia da morte (EN 1117a35-b11). A partir
disso, Aristóteles extrai uma conclusão importante e a estende para
todas as virtudes: não é o caso que o exercício da virtude seja ele
mesmo prazeroso, mas ele o é apenas na medida em que alcança
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seu fim (EN 1117b15-16). Isto é, o curso da ação virtuosa pode ser
doloroso; é alcançar a finalidade da ação que lhe confere prazer.
A partir da análise da coragem, então, podemos extrair
algumas características do medo. Sendo que as emoções são
estados a que se seguem prazer e dor, cada emoção deve estar
relacionada ou com prazer ou com dor. Como vimos, o medo é
uma emoção relacionada com a dor. As coisas que causam medo
são males e tanto os males quanto o medo sentido podem variar
em grau, de modo que um sujeito pode até mesmo não sentir
medo frente a um mal. Medo e confiança, apesar de serem
emoções opostas, parecem não ser excludentes, de modo que é
possível sentir medo e confiança ao enfrentar uma mesma
situação, embora as duas emoções sejam sentidas em graus
diferentes. Isso significa que o medo não necessariamente impede
um sujeito de enfrentar um mal e, ao que parece, isso ocorre
quando o sujeito tem experiência na situação enfrentada. Assim,
parece que a experiência em uma determinada situação pode dar
origem à confiança.
A maior parte - e a mais interessante - dessa conclusão
sobre o medo e a confiança é bastante especulativa. Isto é, não é
nada que Aristóteles tenha afirmado diretamente, mas parece que
estamos autorizados a afirmar a partir de suas considerações. O
passo seguinte para uma melhor compreensão do medo e da
confiança é verificar o que Aristóteles afirma sobre essas emoções
na análise da coragem feita na Ética Eudemia e na análise dessas
mesmas emoções na Retórica.
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O naturalismo político de Aristóteles
Marina Leal Barão1
O Livro X 9 da Ética a Nicômaco de Aristóteles é uma
introdução à sua obra Política, nele se percebe uma breve
explicação do que Aristóteles viria a trabalhar na Política e é por
esta razão que o estudaremos, para assim compreender o
pensamento aristotélico acerca de questões como: a escravidão
natural, sobre o papel do legislador na pólis e do homem como um
animal político por natureza. No Livro X 9 Aristóteles nos esclarece
que é muito difícil para um jovem possuir hábitos e atitudes
virtuosas porque geralmente na infância as crianças não convivem
sob as leis apropriadas. As leis são necessárias porque viver
virtuosamente não atrai muitos homens: “Por essa razão tanto a
maneira de criá-los como as suas ocupações deveriam ser fixados
pela lei; pois essas coisas deixam de ser penosas quando se tornam
habituais”(ARISTÓTELES, 1973, 1179b 35-40). Aristóteles afirma
que apenas bons ensinamentos quando jovens não bastam, a
necessidade está em leis que se estendam durante toda a vida dos
cidadãos, desde a infância, passando pela juventude até a idade
adulta, assim, todos deveriam viver conforme as leis estipuladas.
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Pois, para ele, os homens respeitam muito mais os castigos e
consequências do que o sentimento nobre e virtuoso.
O filósofo afirmava que os legisladores pensavam que o
homem bom e virtuoso, se vivesse com o pensamento firme
naquilo que é nobre, ele se resignaria a argumentação, já o homem
mau, aquele que só deseja o prazer seria reparado pela dor e esta
dor seria oposta aos seus maiores prazeres (ARISTÓTELES, 1973,
1180a 10). Para ele, a lei possui o poder de coagir mesmo sendo
uma norma que tem seu alicerce na sapiência humana. Aristóteles
também dizia que os legisladores deveriam impulsionar os
indivíduos à virtude e ao sentimento de nobreza. “Do que ficou dito
parece concluir-se que ele poderia fazê-lo melhor se se tornasse
capaz de legislar. Porquanto o controle público é evidentemente
exercido pelas leis, e o bom controle pelas boas leis”
(ARISTÓTELES, 1180a 30-35).
Aristóteles questiona como e de quem se pode aprender a
legislar, aparentemente será dos membros do Estado, mas ele
chega à conclusão de que não é suficiente somente conhecer a
política, é necessário também possuir experiência, pois sem a
experiência nenhum homem possuirá o reto discernimento (exceto
se o indivíduo possuir um dom espontâneo e natural). Ressalta que
os estudiosos das leis devem se preocupar em porque algumas leis
são bem aplicadas e outras não, e quais são as influências que
fazem com que o Estado se preserve ou se destrua, só a partir
dessas informações se poderiam definir qual é a melhor
constituição e quais leis cabe usar na construção da melhor
constituição possível.
Para ser legislador ou governante é necessário ser virtuoso,
mas para ser um homem virtuoso, não basta apenas saber o que é
a virtude, é necessário a possuir em si e a pôr em prática, só assim
se tornará um homem bom: “Ora, alguns pensam que nos
tornamos bons por natureza, outros pelo hábito e outros ainda
pelo ensino” (ARISTÓTELES, 1973, 1179b 20-22). Ele ressalta que a
parte em que a natureza contribuía para estabelecer um homem
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bom não dependia do próprio indivíduo, mas de causas divinas que
eram intrínsecas ao cidadão que realmente fosse presenteado com
tamanha sorte. Sobre a argumentação e ao ensino, para Aristóteles
eles não tem um controle sobre todos os homens, entretanto é
necessário cultivar a alma por meio dos hábitos (ARISTÓTELES,
1973, 1179b, 25). Na perspectiva de Aristóteles, um caráter que tem
empatia pela virtude, amará o nobre e repudiará o indigno. Aquele
que tem empatia pela virtude e se empenha em incentivar a
melhora do indivíduo, é o homem capaz de legislar. Mas, tornar
um indivíduo melhor não é uma tarefa fácil para nenhum homem,
mas se torna mais viável para aqueles que sabem e têm a
consciência de que é uma tarefa que exige muita cautela e cuidado.
No livro I da Política, analisa que toda a cidade é uma
comunidade e que toda e qualquer comunidade é formada para
buscar um bem. Partindo desse pressuposto, Aristóteles constata
que já que todas as comunidades visam algum bem, a comunidade
mais plena será aquela que mirar o maior bem de todos. Essa
comunidade plena é o resultado da formação de diversas famílias,
onde diversas famílias formam uma aldeia e onde diversas aldeias
formam uma cidade.
Para compreendermos porque na perspectiva aristotélica o
homem é um animal político por natureza, ou seja, sua natureza se
realiza na pólis, vamos analisar as relações de poder dos indivíduos
e suas funções: um homem pode ser um senhor da casa se
governar várias pessoas, um senhor de escravos se governa pouca
gente, ou um rei ou governante se governa muitas pessoas.
Aristóteles sinaliza que se devem analisar todas as partes do todo
para que se possam compreender as competências diferentes de
cada função pré-estabelecida, incluindo as pequenas partes, por
isso, começaremos a analisar a formação da sociedade desde a
formação da família. “Em primeiro lugar, aqueles que não podem
existir sem o outro devem formar um par. É o caso da fêmea e do
macho para procriar (e isto nada tem a ver com uma escolha já
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que, como nos animais e nas plantas, a necessidade de progenitura
é, em si, um facto natural)” (ARISTÓTELES, 1998, 1252a 25-29).
Fato natural, para Aristóteles, abarca também a questão
daquele que, por natureza manda e daquele que também por
natureza obedece. Para ele, aquele que usa o seu intelecto para
comandar é naturalmente um senhor e governante, já aquele que
usa da sua força física para trabalhar, é um escravo por natureza
(ARISTÓTELES, 1998, 1252b 5-10).
Sobre a família, Aristóteles compreende que ela foi
formada conforme a natureza para satisfazer as necessidades
diárias. O primeiro elemento da pólis é a família, ela tem seu
surgimento a partir do vínculo de um casal e se consolida quando
os filhos deste casal nascem e assim constituem uma família. O
propósito da família como o eixo principal da pólis é atender as
necessidades do dia-a-dia. Já a aldeia é a primeira comunidade
gerada pela soma de diversas famílias para suprir as necessidades
que estão para além das necessidades do dia-a-dia. Ela se
caracteriza por ser a soma de diversas famílias, a aldeia é
conduzida por um poder semelhante ao paterno. Naturalmente, a
família é governada pelo membro mais velho, assim ocorre
também nas aldeias. A cidade é uma comunidade plena e inteira, é
constituída por diversas aldeias e incide em uma total
autossuficiência.
Formada a princípio para preservar a vida, a cidade subsiste para
assegurar a vida boa. É por isso que toda a cidade existe por
natureza, se as comunidades primeiras assim foram. A cidade é o
fim destas, e a natureza de uma coisa é o seu fim, já que, sempre
que o processo de gênese de uma coisa se encontre completo, é a
isso que chamamos a sua natureza, seja de um homem, de um
cavalo, ou de uma casa. Além disso, a causa final, o fim de uma
coisa, é o seu melhor bem, e a autossuficiência é,
simultaneamente, um fim e o melhor dos bens. Essas
considerações evidenciam que uma cidade é uma daquelas coisas
que existem por natureza e que o homem é, por natureza, um ser
vivo político (ARISTÓTELES, 1998, 1252b 29-1253a 3).
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Aristóteles afirma que é muito fácil perceber porque o
homem, diferente dos outros animais, é um ser vivo político, essa
característica se dá pelo fato de somente o homem, em toda a
natureza, possuir a palavra.
[...] o discurso, por outro lado, serve para tornar claro o útil e o
prejudicial e, por conseguinte, o justo e o injusto. É que, perante
os outros seres vivos, o homem tem as suas peculiaridades: só ele
sente o bem e o mal, o justo e o injusto; é a comunidade destes
sentimentos que produz a família e a aldeia (ARISTÓTELES,
1998, 1253a 10-15).

O filósofo crê que o todo sempre antecede as partes, é por
isso que ele declara que por natureza, a pólis é anterior a família e
a aldeia porque o homem não pode exercer suas funções naturais
fora da pólis. Para Aristóteles, o homem é o melhor animal quando
chega a sua mais absoluta evolução, da mesma maneira que será o
pior animal se for distanciado das leis e da justiça.
É evidente que a cidade é, por natureza, anterior ao indivíduo,
porque se um indivíduo separado não é autossuficiente,
permanecerá em relação à cidade como as partes em relação ao
todo. Quem for incapaz de se associar ou que não sente essa
necessidade por causa da sua autossuficiência, não faz parte de
qualquer cidade, e será um bicho ou um deus (ARISTÓTELES,
1998, 1253a 25-30).

Referente à pólis, para Aristóteles, ela sempre deveria
buscar um bem maior porque engloba comunidades menores. A
pólis possui um poder diferente do poder da família e da aldeia,
posto que não é um poder considerado paterno, mas um poder
caracterizado como político. Na visão aristotélica, a pólis é um
conjunto e cada indivíduo habitante dela representa uma parte do
todo. Sobre o legislador da pólis, este deveria ser um homem que
tinha de possuir total conhecimento sobre a sua natureza, sobre a

50 | XVII Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS - Volume III

constituição, sobre o regime constitucional e de todas as questões
referentes à politéia.
O naturalismo político: como o homem realiza sua natureza
política?
O estudioso do pensamento aristotélico, Fred Miller, nos
esclarece alguns pontos acerca do naturalismo político de
Aristóteles, para o filósofo o poder político e a pólis são naturais. A
comunidade superior à família e a aldeia é a pólis e se caracteriza
por ser absolutamente autossuficiente, ela tem o dever de
assegurar a vida boa, porque só existe em função da família. É
somente através da pólis que se pode atingir um nível considerável
de autossuficiência que leve ao alcance da eudaimonia. Miller
elucida três afirmações que Aristóteles fez sobre a natureza e a
pólis, que são: a primeira é que a pólis existe por natureza porque
é o seu próprio fim e com ela se atinge a autossuficiência; a
segunda é que por natureza os homens são animais políticos por
natureza, porque para Aristóteles a natureza nunca fará nada em
vão, por isso ela muniu os homens com o discurso para que assim
eles pudessem propagar conceitos morais, como a justiça, que é a
base da família e da pólis; a terceira afirmação é que naturalmente
a família e a aldeia antecedem a pólis porque os indivíduos sós não
são autossuficientes, sendo assim, não podem cumprir suas
funções naturais fora da politéia.
A partir dessas três afirmações, Miller nos mostra que
Aristóteles conjugava ainda uma quarta, a pólis é uma criação da
mente humana (MILLER, 2012, p.37), e "este grande benfeitor é,
evidentemente, o legislador, para o sistema jurídico da cidade
tornar os seres humanos justos e virtuosos e levantá-los a partir do
selvageria e brutalidade em que, de outra forma definhar”
(ARISTÓTELES, 1998, 1253a 29-39).
Miller enfatiza que o naturalismo político de Aristóteles é
complexo porque ele não explicou qual o sentido que empregou na
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palavra “natureza”. Se empregarmos o sentido literal da palavra,
natural seria algo que tivesse as características, por exemplo, de
uma planta. Entretanto, se assim fosse, sua teoria de certa maneira
não faria sentido, por isso, se presume que Aristóteles empregasse
o termo em outro sentido, mais amplo.
Inversamente, o naturalismo político de Aristóteles pode
ser entendido, conforme Miller, de um modo que resolva possíveis
dificuldades. Como? A resposta de Miller reside na assunção de que
há uma inclinação natural dos indivíduos a viver em comunidade
“em vista de fins naturais”, mas estas inclinações devem ser
atualizadas e o serão pelo legislador cujo o papel é elaborar boas
leis, enfim, uma boa constituição, garantindo a realização das
mencionadas inclinações.
Fred Miller crê ser este o papel do legislador na pólis, para
Aristóteles, na medida em que o legislador é a causa dos benefícios
da politéia, pois sem o legislador não seria possível a criação da
constituição e sem a constituição não seria possível exercer a
justiça e a virtude, somente uma boa constituição garante esses
valores. Se a constituição estiver em uma condição natural
(condição natural é aquela que permite que membros da pólis
executem suas funções naturais, através de uma boa constituição)
então ela é correta e justa. O responsável pela elaboração da boa
constituição, para assim assegurar a boa vida é o legislador. O
artesão, o educador e o legislador devem usar a política para suprir
o vazio deixado pela natureza, mas ainda devem segui-la.
Saliento que os indivíduos não terão como realizar as suas
inclinações naturais se não houver uma constituição que perpetue
a justiça. Aristóteles ainda ressalta que os indivíduos precisam
desenvolver suas capacidades morais dentro da pólis para assim
conseguirem realizar os seus fins naturais, entretanto, as
capacidades morais só se desenvolverão em uma pólis que seja
governada pela lei e pela justiça.
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A escravidão natural
Se Aristóteles sustenta o caráter natural da pólis, bem
como a naturalidade política do homem, ele adentra em um
território extremamente movediço ao postular a existência da
escravidão por natureza, pois na concepção de Aristóteles, a
escravidão é natural porque há indivíduos que nasceram com
capacidades intelectuais mais ativas e por isso são, por natureza,
governantes e senhores, assim como há também os que nasceram
com força física para se dedicar ao trabalho, esses são os chamados
escravos por natureza, nasceram para serem governados e não
para governar.
Na sua teoria da escravatura, Aristóteles analisa a formação
da família, ela é formada por homens livres e escravos. “[...] o
escravo é uma espécie de propriedade viva e todo o ajudante é
como que o primeiro de todos os instrumentos” (ARISTÓTELES,
1998, 1253b 32-33). A diferença entre senhor e escravo, é que o
senhor só será senhor se for senhor de um escravo e nunca irá
pertencer a um escravo, já o escravo não é somente escravo do seu
senhor como também lhe pertence. “Aquele que, por natureza,
sendo humano, não pertence a si próprio mas a outrem, é escravo
por natureza. Um ser humano pertence a outro se, apesar de
humano, for um objeto de propriedade; e uma propriedade é um
instrumento destinado à acção e com existência autônoma”
(ARISTÓTELES, 1998, 1254a 13-17).
Aristóteles se questiona se existem ou não homens que, por
natureza, possuem a sua índole de escravo, ou se ao inverso, toda a
escravidão é oposta à natureza. Para ele, governar e ser governado
são questões essenciais para o bom andamento da pólis, ele afirma
que é a partir do nascimento de um homem que se designa se um
homem terá a missão de ordenar ou de ser ordenado.
O homem é formado pela alma e pelo corpo físico, segundo
o filósofo, a alma é o governante e o corpo é o governado. “É
evidente que é não só natural como também benéfico para o corpo
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ser governado pela alma, tal como a parte afectiva pela inteligência
e pela parte que possui a razão” (ARISTÓTELES, 1998, 1254b 5-8).
Ele acreditava que a natureza já procurava ajustar o físico dos
homens livres para ser diferente do físico dos escravos, para os
escravos era necessário um corpo mais forte para os serviços mais
árduos, os homens livres não necessitam de um bom porte físico
porque são destinados para a vida de cidadão da pólis: “Mas o
oposto também ocorre com frequência; há escravos com corpos de
homens livres e outros com almas” (ARISTÓTELES, 1998, 1254b
31-32).
Entretanto, na visão aristotélica os homens livres dos
escravos não se diferenciavam somente pelo porte físico, se assim
fosse, os homens seriam escravos uns dos outros. Por isso, fica
claro que, Aristóteles acreditava que a escravidão natural para os
escravos não só era apropriada como também era justa. Ele
sinaliza que há também muitas controvérsias acerca da
escravatura, mas que ninguém pode dizer que alguém é escravo se
o indivíduo não merece. Assim, na Grécia não se poderia afirmar
que um grego poderia ser um escravo, somente os bárbaros
poderiam ser chamados assim. É importante lembrar que um
senhor será um senhor de escravos não porque os adquiriu, mas
porque sabe usá-los de maneira correta para o serviço.
Por fim, saliento a necessidade de observar mais
minuciosamente os pontos levantados ao longo deste ensaio, pois,
por exemplo, existem distintas abordagens sobre o significado
aristotélico acerca da escravidão natural, bem como das outras
perspectivas abordadas, o que evidentemente não pode ser levado
a termo neste espaço.
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II
Filosofia Medieval

Francisco de Vitoria: das grandes descobertas
à gênese do direito internacional
Cezar Cauduro Roedel1
Introdução
Os grandes ciclos de navegação exploravam os mares e
com caravelas buscavam riquezas materiais [...] e quem poderia
dizer que a maior riqueza herdada foram justamente alguns rolos
de papel, amontoados de escrita e apontamentos de grandes
luminares da escolástica barroca? – Que ao interpretar o novo
mundo, fundaram ciências e formularam indagações das mais
profundas [e necessárias] sobre aqueles “bárbaros” da América,
recém descobertos. Impulsionados pela colonização de um lado e
surpresos pelas descobertas, de outro – coube mediar esta
“estranheza positiva”, entre poucos, ao frade dominicano Francisco
de Vitoria (*1483 †1546), um dos precursores da Escola de
Salamanca, considerado como um dos principais fundadores do
Direito Internacional Público, o que legou ao salmanticense o título
de Doutrinador – pela densa obra constituída a partir de suas
observações acerca do novo mundo e principalmente, como o
direito natural iria lidar com aquela condição, doravante. Sobre
esta refinada percepção vitoriana do novo mundo e a criação de
1
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uma doutrina completamente inovadora, lembra-nos (URDANOZ,
1960 p.572):
[...] e foi a consciência deste novo feito e de suas consequências
humanas e jurídicas que levou Vitoria a esta inovação, sem
dúvida mais audaz: a ideia do orbe como comunidade universal
dos povos já organizados em nações livres, fundada sobre uma
base estritamente natural e humana e cuja ordenação jurídica vai
aplicar os princípios do Direito das Gentes dos romanos e de
Santo Tomás, desenvolvendo novas e fundamentais regras
internacionalistas.

Destarte, pretendemos analisar, mais especificamente, a
terceira parte da Relectio De Indis Prior de Vitoria, mais
precisamente algumas de suas proposições sobre os títulos
legítimos dos espanhóis e dos bárbaros. Neste conjunto de
proposições, Vitoria irá sedimentar toda uma doutrina que será
recepcionada, a posteriori, também por escolásticos tardios, bem
como por pensadores da emergente renascença.2
Como afirmamos, na terceira parte de sua Relectio De Indis
Prior, Francisco de Vitoria irá discorrer, diferentemente das
discussões prévias da ilegitimidade, justamente sobre os títulos
legítimos na relação entre os bárbaros do novo mundo e os
colonizadores espanhóis. Ao assim proceder, Vitoria estaria a
inaugurar, ainda no Século XVI, as bases do futuro e moderno
Direito Internacional Público, ou direito das nações – como
também pondera (SCOTT, 1934 p. 16):
[...] na terceira seção da primeira leitura, Vitoria
afirmativamente propõe, no que ele realmente acredita como
direitos e deveres, tanto dos espanhóis por um lado, como dos
índios, pelo outro, admitindo a reivindicação dos espanhóis
somente quando os bárbaros tenham agido de forma contrária
aos direitos e deveres. Estes direitos e deveres são a expressão do

2
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moderno direito das nações, aplicável tanto aos bárbaros e
colonizadores como para todos os povos, cristãos ou não.

Bases que garantiriam não apenas uma aprofundada
discussão dos títulos legítimos ou não, dos bárbaros e dos
colonizadores, mas sim do orbe terrestre inteiro (totus orbis) dos
cristãos e não cristãos... A proposição vitoriana sobre a
legitimidade dos títulos será rica também na discussão da paz
justa, no decurso do direito, que se violada, poder-se-ia envolver o
uso da força, lastreado nos alicerces da guerra justa, mais uma das
doutrinas vitorianas.
Voltando aos títulos legítimos, de certa forma, Vitoria oporse-á às concepções universalistas e imperialistas do medievo,
iniciando uma nova tarefa construtiva de um direito colonial e de
conquista, abrindo-se uma perspectiva internacionalista e uma
visão original acerca de uma “comunidade internacional. ”
Destarte, faremos alguns apontamentos sobre as proposições
vitorianas e suas implicações. Ao todo, são sete as proposições em
que Vitoria irá se debruçar no intuito de resumir a sua inovadora
doutrina e concepção do Direito das Gentes: I) livre circulação de
pessoas, II) o livre comércio entre as nações, III) os estrangeiros e
seus direitos, IV) a cidadania, V) a causa da guerra justa e a
vingança de uma injúria sofrida, VI) a segurança e a paz após a
guerra e VII) imigração e colonização.
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Das proposições vitorianas
Proposição I3
“[...]e acerca disso eis a primeira conclusão: os espanhóis
têm o direito de viajar para aquelas províncias e ali viver, sem
dano algum” (VITORIA, 2016 p. 144).
A partir desta concepção, Vitoria irá desdobrar algumas
considerações preliminares e que, de certa forma, resumem as
grandes questões que, doravante serão tratadas nas proposições
subsequentes, que certamente abriram vasto campo de
investigação na literatura ocidental, bem como inauguraram
audaciosas teorias àquele momento4. Destarte, pincelaremos
algumas destas observações iniciais. Na primeira consideração
Vitoria esclarecerá que o Direito Natural deriva do que estabelece a
razão natural5. (VITORIA, 2016 p. 55) assim estabelece:
O que a razão natural constituiu entre todas as gentes se chama
direito das gentes” (Institut. de iure naturali gentium). Com
efeito, em meio a todos os povos se tem por desumano o que,
sem nenhuma causa especial, receba mal hóspedes e peregrinos.
Inversamente, porém, é humano e civilizado tratar bem os
hóspedes, o que só não se daria no caso de os peregrinos agirem
mal, ao chegar a terras estrangeiras.

3
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Dominicanas, já no século dezessete constituíam um sistema de teoria política inteiramente baseada
na razão” [grifo nosso]. In (GIERKE, 1957, p. 36).
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Vitoria afirmará que no princípio do mundo (como todas
as coisas eram comuns) era lícito a qualquer um dirigir-se6 ou
recorrer às regiões que assim o quisessem, fundando desta
maneira, Vitoria, uma concepção do ius peregrinandi - que
ensejará uma concepção de comunidade internacional das nações,
alicerçada no direito natural, que previa a livre circulação, como
brilhantemente recorda (URDANOZ, 1960 p. 573):
São as bases sociológicas da sociabilidade e comunicação
humanas que não foram interrompidas com a divisão das nações.
Em um princípio todas as coisas exteriores eram comuns e cada
qual poderia se dirigir e recorrer às regiões do orbe que assim o
quisesse. E não há sido a intenção das gentes cortar a mútua
comunicação para a repartição das terras. Se trata de direitos
naturais da humanidade anteriores à formação das
nacionalidades.

Vitoria reforçará que todas as coisas que [não] estão
proibidas ou que não representem uma injúria aos outros, são
[lícitas]. Vitoria aludirá ao direito de guerra, pois considera que a
mesma pode ser empenhada àqueles considerados inimigos. Para
Vitoria todo animal ama o seu semelhante – sendo a amizade entre
os homens um reflexo do direito natural. Ainda, Vitoria inovará no
quesito, que poderíamos aludir, um proto-direito internacional,
quando assevera que o direito natural torna comum todas as águas
correntes e o mar, e mesmo os navios que, nos portos têm licitude
para atracar.
Proposição II
“É lícito aos espanhóis negociar em meio àqueles sem
dano, porém, da pátria, por exemplo, importando as mercadorias
6

[...] agora o direito de visitar outras terras é, como temos visto, um direito sobre o bojo do direito
das nações e, então, comum a todos. Vitoria olha a questão como sendo derivada do direito natural, e
pela lei natural as coisas foram originalmente recebidas assim, cada indivíduo tendo um direito
igual, mas indivisível. E entre todos estes direitos comuns está o de “viagem” (SCOTT, J. 1934 p. 19).
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de que eles carecem e exportando dali o ouro, a prata ou as outras
coisas que eles têm em abundância” (VITORIA, 2016 p. 146).
Aqui Vitoria irá tratar do direito de comércio entre as
nações. O direito de comerciar livremente tem sido o alicerce do
estabelecimento das relações mais diversas, ou como poderíamos
referir, das relações internacionais. Vitoria conclama, mesmo que
sob a égide da soberania espanhola, a possibilidade, inclusive, do
intercâmbio comercial internacional privado. Nesta esteira da
defesa vitoriana surgirá uma divergência com o teólogo Luis de
Molina (1535 – 1600), que era contrário ao livre comércio, como
aludirá com propriedade (URDANOZ, 1960 p. 565), nesta
passagem:
Na Espanha surge, ademais, um opositor de Vitoria neste ponto
do livre comércio, Luis de Molina. Este teólogo defendia uma
opinião contrária a liberdade de comércio de Vitoria, defendendo
como de direito natural a posição de restrição absoluta: as nações
podem proibir todo comércio com os estrangeiros, da mesma
maneira que todo proprietário privado tem o direito de excluir
aos demais homens dos usos que lhes pertencem.

Tal concepção restricionista do livre comércio ainda iria
prosperar com diversos outros pensadores, a posteriori, e.g. Zouch,
Wolf e Emeric de Vattel. Discussão que certamente não se esgotou
nos tempos hodiernos, onde teorias conflitantes do livre comércio
e do protecionismo erigem suas teses fundamentais. Neste quesito
da livre comercialização, Vitoria reverbera uma concepção de
“apetite social”, querendo dizer que há sim, a possibilidade de o
homem buscar fazer o bem pelo homem, como lembra em
passagem onde cita Ovídio, como fonte de inspiração.7 Vitoria
7

“Claro é, porém, que, se os espanhóis proibissem aos franceses o comércio com as Espanhas, não
pelo bem da Espanha, mas para que os franceses não tivessem participação em algum proveito
[utilitatem], a lei seria iníqua e contra a caridade. Ora, se isso não pode ser prescrito por lei de forma
justa, não pode também concretizar-se, porque uma lei não é iníqua senão por causa da execução da
lei. E como se diz na ff. De iustitia et iure: “a natureza estabeleceu, como uma força entre todos os
homens, uma espécie de parentesco”. Por isso, é contra o direito natural que o homem seja
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previa nesta troca do livre comércio entre os índios e os espanhóis,
o ouro e a prata dos primeiros, por artigos essenciais, dos
segundos.
Proposição III
“Se há, entre os bárbaros, coisas comuns tanto aos
cidadãos quanto aos hóspedes, não é lícito impedir aos espanhóis o
acesso e a participação nelas” (VITORIA, 2016 p. 147).
Nesta relevante proposição vitoriana, discutir-se-á um dos
elementos fundantes do direito internacional, tal como o
conhecemos hodiernamente, o da igualdade entre os estrangeiros.
Aqui a equivalência de direitos brota do Direito Natural, que ao
anunciar que se alguma coisa a ninguém pertence, não é ilícito que
alguém a proclame, como Vitoria habilmente irá demonstrar nesta
passagem de sua Relectio, da proposição terceira:
Em segundo lugar, porque o que não está entre os bens de
ninguém, por direito das gentes é do ocupante. Portanto, se o
ouro no campo, as pérolas do mar, ou seja, o que houver nos rios
não foi objeto de apropriação [non est appropriatum], por direito
das gentes será do ocupante, do mesmo modo que os peixes no
mar. E, de fato, muitas coisas parecem proceder do direito das
gentes, o qual, derivando suficientemente do direito natural, tem
força manifesta para conferir o direito [ad dandum ius] e obrigar
[obligandum]. E, supondo que não derive sempre do direito
natural, parece ser suficiente o consenso da maior parte do
mundo inteiro, sobretudo em prol do bem comum de todos”
(URDANOZ, 1960 p. 600).

adversário de outro homem sem motivo algum. “Pois o homem para outro homem não é um lobo,
como diz Ovídio, mas um homem”(VITORIA, 2016, p.147).
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Proposição IV
“Além do mais, se de um espanhol nascer ali filhos e
quiserem ser cidadãos, não parece que se possa vedar-lhes o
direito de cidadania ou os privilégios dos outros cidadãos”
(VITORIA, 2016 p. 148).
Na quarta proposição tratará Vitoria da questão da
cidadania: será cidadão aquele que nasce na cidade, o que Vitoria
denomina [animal civili] ou, “animal civil.” Aqui surgirá uma
interessante questão sobre a tipologia da cidadania, se levarmos
em conta a contribuição de (SCOTT, 1934 p. 26): “[...] o homem é
um animal civil, se nascido em um Estado, não pertencerá a outro,
o que se torna provável afirmar que Vitoria levava em conta a
doutrina do jus soli, predominante na América.”
Vitoria assumirá duas possibilidades no tocante à
cidadania: 1) os filhos nascidos dos espanhóis já domiciliados nas
Índias têm o direito de adquirir a plena cidadania e nacionalidade
naqueles países e 2) os espanhóis residentes nas Índias tem o
direito de adquirir, por matrimônio ou outras vias, domicilio e
plena cidadania com nacionalidade. Ou seja, terá o direito de
cidadania aquele que nascer no local do domicílio ou aquele que
por matrimônio ou outras vias assim recorrer, permitindo ao
estrangeiro também a sua nacionalização, ficando claro aqui a
distinção do grande Doutrinador sobre a cidadania e a
nacionalização.
Na primeira possibilidade estamos a tratar da derivação do
Direito da Gentes natural, pois aqueles que nascem em uma
cidade, por natureza parecem ser cidadãos da mesma. Do
contrário, seriam apátridas (URDANOZ, 1960 p.600).
Na segunda possibilidade também Vitoria depositará sua
crença no Direito das Gentes, no caso em que os espanhóis que
quiserem fixar domicilio no estrangeiro, que esta possibilidade seja
facultada pelo direito, adquirindo uma nova nacionalidade, em
uma pátria outra que não a sua, bem como a cidadania – dentro
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dos requisitos já aventados anteriormente. Se os Estados não
podem, devido ao Direito Natural, negar a entrada dos
estrangeiros, seria um contrassenso negar a possibilidade de que
ali se instalem e busquem, de acordo com o direito, sua cidadania.
Proposição V
“Se os bárbaros quiserem impedir o direito das gentes aos
espanhóis, nos casos supracitados, por exemplo, o comércio ou as
outras coisas referidas, os espanhóis devem, primeiramente, com
razão e meios persuasivos, eliminar o escândalo [...]” (VITORIA,
2016 p. 149).
A partir desta proposição Vitoria irá tracejar os primeiros
contornos de sua doutrina de Guerra Justa, em grande parte
derivada de St. Tomás de Aquino (IIda IIdae q. 40) que na visão de
Vitoria será interpretada da seguinte forma: se os bárbaros
impedem os espanhóis em determinada situação, de agirem de
acordo com o Direito das Gentes, fica estabelecida uma injúria, que
por direito natural, deve ser repelida, a fim de se restabelecer a
ordem – mesmo que os bárbaros, temorizados por aqueles homens
fardados e com armas, ficarem assustados e medrosos. Nesta seara
Vitoria trabalha com a concepção da guerra defensiva, ou seja, de
resposta à uma injúria (que é um desajuste da ordem natural das
coisas) e como tal deve ser reajustada. Restará ainda nesta
proposição vitoriana uma brilhante passagem em que o
Doutrinador aborda a questão das proporcionalidades de uma
guerra justa, em se tratando de dois oponentes, às vezes,
totalmente distantes, em todos os sentidos.8

8

“Nem é descabido, estando de uma parte o direito e da outra uma ignorância insuperável, que haja
motivo de guerra justa para ambas as partes. Assim como os franceses ocupam a Borgonha crendo,
com ignorância comprovável, que lhes pertence, nosso imperador, por sua vez, tem direito líquido e
certo àquela província, pode reivindicá-la com uma guerra e aqueles, defendê-la. Assim pode
acontecer com os bárbaros. E isso se deve levar em grande consideração. Com efeito, num caso
trata-se do direito de guerra contra homens realmente culpados e injustos e noutro contra inocentes
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Proposição VI
“Se, tentado de tudo, os espanhóis não puderem obter a
segurança em meio aos bárbaros senão ocupando suas cidades e
submetendo-os, podem licitamente fazer isto. Prova-se. Porque o
fim [finis] da guerra é a paz e a segurança, como diz Agostinho (a
Bonifácio) [...]” (VITORIA, 2016 p. 150).
Se os espanhóis, por meio de todos os esforços possíveis,
usando da moderação e principalmente da persuasão [como
lembrava Vitoria na questão da proporcionalidade dos oponentes],
poderão prosseguir com a guerra. Vitoria lembrará da sentença de
Agostinho, de que “o fim da guerra é a paz”. A injúria, como vimos,
é um desajuste da ordem natural e como tal deve ser repelida a fim
do restabelecimento da ordem, da paz. Toda a doutrina vitoriana é
calcada no princípio de um direito das gentes natural voltado
exclusivamente à manutenção da paz ou restabelecimento da
mesma, pela guerra justa – conduzida dentro das
proporcionalidades visíveis em cada situação em específico e
evidentemente que o encontro entre homens uniformizados e bem
armados, descendo de suas caravelas, por um lado, e de bárbaros
desprotegidos, de outro lado, resguardar-se-ão as proporções de
uma guerra de reparação de injúria sofrida, que rompa
brutalmente com o direito das gentes. Tanto a doutrina vitoriana
está voltada à paz como bem ressalta, que o primeiro recurso a ser
utilizado contra os bárbaros, em caso de injúria sofrida, seja a
moderação (pelo critério da proporcionalidade) e até mesmo a
persuasão, método que dadas as circunstâncias poderia ser muito
eficiente, visto o hiato entre os bárbaros e os colonizadores.

e ignorantes; assim como, de uma forma, se deve evitar o escândalo dos fariseus, de outra, o dos
pequenos e fracos” (URZANOZ, 1960 p. 602).

II - Filosofia Medieval | 69

Proposição VII
“De mais a mais, se depois que os espanhóis, com todo
empenho, tivessem demonstrado, com ações e palavras, que não
constituem obstáculo a que os bárbaros vivam pacificamente e sem
danos às suas coisas[...]” (VITORIA, 2016 p. 150).
Não havendo a possibilidade de um fim pacífico à guerra
declarada e mantendo-se persistentes aqueles bárbaros contra os
espanhóis, poderão estes últimos, no sentido de cessar o
descontrole absoluto, espolia-los, reduzi-los à escravidão, depor os
senhores antigos e constituir novos. Se por um lado Vitoria, em
proposições anteriores discutira a imigração, ou seja, a chegada de
um estrangeiro em um dado território, nesta proposição, entre
outras questões, o Doutrinador irá trabalhar com o relevante
conceito de emigração, que seria o fluxo contrário da imigração, ou
seja, a saída – já que, se os espanhóis, após todos os esforços não
conseguirem dar fim à guerra e restabelecer a paz, poderão
inclusive não só tornar escravo o bárbaro, mas também o deportar.
Vitoria abriria desde já uma ampla discussão doutrinal acerca da
imigração e da emigração.
O legado doutrinário de Vitoria – Considerações finais
Vitoria consolidou os direitos fundamentais da paz (sua
manutenção e seu restabelecimento), antes mesmo de sua Relectio
Posterior, onde habilmente irá tratar da doutrina da guerra justa
com mais profundidade. A paz, para Vitoria, é elemento fulcral a
ser perseguido pela “sociedade de nações”, guiadas pela razão
natural. Tais direitos da paz refletem a formulação dos direitos de
comunicação, que serviriam de base para a discussão dos títulos
legítimos, fundantes da doutrina vitoriana.
Deve-se agregar também a esta interessante composição e
sistematização da doutrina vitoriana, as inovações que Vitoria
trouxera e que serviram, a posteriori, para que diversos autores as
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discutissem e aprofundassem, culminando na criação do moderno
Direito Internacional Público. As proposições que o Doutrinador
traz na terceira parte da primeira Relectio, mesmo que breves, são
gigantescas observações para o cenário que se desenrolava à época
da descoberta da América. Poderíamos assim considerar sobre as
sete proposições, em ordem: I) Na primeira proposição Vitoria
praticamente inaugura o estatuto da livre circulação entre os
povos, o direito de “visitação” – garantido pelo Direito das Gentes
na acepção do Doutrinador. II) A defesa irrestrita do livre comércio
entre as nações, indicativo da livre circulação marítima, que será
recepcionada no pensamento renascentista pelo Direito
Internacional Público. Uma concepção derivada do direito natural
das gentes, que induz o homem ao bem (cooperação comercial).
III) A tratativa do instituto do estrangeiro e que direitos e deveres
este possui perante terceiros. O encontro dos espanhóis com os
bárbaros demandava uma resposta em termos de direitos e
deveres; equacionado pelo Doutrinador como um título legítimo –
todos são iguais pela ordem natural estabelecida pela razão. IV) A
cidadania. O homem é um animal civil. Vitoria esclarece que a
cidadania é estabelecida pelo local de nascimento. Portanto,
esclarece também que o filho de um espanhol nascido na América,
será cidadão americano. De outra parte Vitoria discutirá a questão
da nacionalização, quando pondera que [pelo que reza o direito
natural das gentes] pode obter nacionalidade outra um estrangeiro
que obedecer determinados requisitos. V) Solidificará Vitoria que a
resposta a uma injúria, poderá às vezes, demandar moderação e
principalmente persuasão. Aqui o Doutrinador está tratando da
guerra defensiva. Na visão de Vitoria havia uma desproporção
entre os bárbaros e os colonizadores, os primeiros desprotegidos e
assustados, os segundos uniformizados e armados. A moderação e
a persuasão representam a gênese da diplomacia, que tomaria sua
base no renascimento. VI) Esgotando-se as vias pacíficas da
moderação e da persuasão e continuando os bárbaros a
perpetrarem a injúria, não restará outra saída que a guerra justa,
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amparada
em
justificativas
ligadas
diretamente
ao
restabelecimento da paz e da ordem. Vitoria parece concordar com
Agostinho, quando este afirma que a guerra tem como fim a paz. A
injúria é uma intercorrência indesejável na ordem natural das
coisas e como tal, precisa, mesmo que pela força, ser corrigida,
para que a tranquilidade entre as nações volte a imperar. A guerra
para Vitoria é “mecanismo meio” – único possível como resposta
às injúrias que não respondem positivamente a moderação ou
persuasão. A paz é o fim, mesmo que não seja a paz perfeita da
Cidade de Deus, mas a ordem na Cidade dos Homens. VI) Iniciará
Vitoria uma discussão de suma importância: a imigração. Após
uma guerra, talvez a única solução corretiva para um bárbaro fosse
a sua deportação. Vitoria, nas proposições anteriores já havia por
inúmeras vezes referenciado a imigração, em sua concepção de
sociedade de nações (ius perigrinandi). O Doutrinador trouxe
elementos que foram apropriados, a posteriori, por inúmeros
pensadores e filósofos, e.g. Grotius, Pufendorf et al.
Hodiernamente, no plano do Direito Internacional Público, talvez
seja uma das questões mais suscitadas, devido aos fluxos
migratórios descontrolados, o que tem gerado amplas discussões e
principalmente
interpretações
distintas
pelas
nações.
Evidentemente a contribuição vitoriana fora discutir a questão no
século XVI e não vaticinar no que ela se transformaria em
sociedades modernas.
Referências
GIERKE, Otto von. Natural Law and the Theory of Society: 1500 to 1800.
Translated with an introduction by Ernest Barker. Boston: Beacon Press,
1957.
SCOTT, James Brown. The Catholic Conception of International Law.
Washington: Georgetown University Press, 1934.

72 | XVII Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS - Volume III
URDANOZ, T. Obras de Francisco de Vitoria. Relecciones Teologicas. Edición
Critica del texto latino. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid:
Editorial Catolica, 1960.
VITORIA, Francisco de. Sobre os Índios e Sobre o Poder Civil. José Carlos Brandi
Aleixo, organização e apresentação. – Brasília: Editora Universidade de
Brasília, 2016.

A mentira na interpretação de Agostinho: uma
reflexão sobre a de Mendacio e da Contra
Mendacium
Jair Inácio Tauchen1
É comum na contemporaneidade a alusão de que se vive a
falência da ética. Circunstâncias que levam a tal afirmação podem
ter ligações com a falta de respeito entre as pessoas, o descaso dos
políticos com o dinheiro público, a cultura de levar vantagem sobre
o outro, a dificuldade em escolher a verdade, quando a mentira é
mais útil, e tantos outros fatores que provocam a inversão dos
valores humanos e sociais. Santo Agostinho, contudo, alerta sobre
estes problemas que afetam as pessoas e a sociedade,
especialmente sobre a prática de mentir, através das suas clássicas
obras: Sobre a mentira (De mendacio, 395 D.C.) e, Contra a mentira
(Contra mendacium, 420 D.C.), que serão a base referencial deste
estudo, sobretudo a primeira, devido a sua importância. As obras
demonstram cabalmente a condição humana, na qual a mentira
acompanha o ser humano, está na sua estrutura, é sempre
perturbadora e interfere no cotidiano das pessoas. A intenção é
chamar atenção sobre o tema e encontrar explicações sobre a
possibilidade ou impossibilidade de mentir, tendo a verdade como
1
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guia, como recomenda Agostinho: “lembrando que a verdade
liberta-nos de todo erro, e a falsidade implica no erro”
(AGOSTINHO, 2016, p. 18).
Agostinho desenvolveu uma sólida análise da moral da
mentira, como talvez ninguém tenha feito depois dele. Embora
tenha tratado sobre o tema em obras como Confissões, Solilóquios,
De magistro, nos opúsculos De mendacio e Contra mendacium,
desenvolveu com mais profundidade a temática. Em princípio,
Agostinho ficou insatisfeito com o resultado da De Mendacio, e
acabou ordenando a destruição da obra, que felizmente, não foi
cumprida. Anos mais tarde, após nova revisão, resolveu conservar
aspectos relevantes da obra.
No tratado Contra mendacium, além de conservar as
questões da obra anterior, Agostinho aborda um problema
específico, que envolvia católicos espanhóis que vinham
enfrentando problemas com uma seita denominada
“priscilianismo”2. A crítica era direcionada aos artifícios utilizados
a fim de ocultar a fé verdadeira dos cristãos e aqueles que se
utilizavam da mentira para perseguir e capturar hereges. Seria o
clássico caso de mentir com a finalidade do mentiroso cair em sua
armadilha.
A mentira é um discurso procedente de uma escolha e que
precisa ser recepcionado por alguém. A sua causa é a vontade de
enganar e a sua concretização é o próprio engano, utilizando a
comunicação como meio. É uma escolha humana que, segundo
Agostinho, deve ser adotada como pecado. Na condição de seres
imperfeitos e responsáveis por decidir, Agostinho apresenta o
homem como mentiroso, que pode agir assim por engodo ou
adulação, com a possibilidade de encontrar a reparação na
confissão diante de Deus.

2

O priscilianismo foi doutrina cristã pregada por Prisciliano, no século IV, com base nos ideais de
austeridade e pobreza. Foi condenado como heresia no Primeiro Concílio de Braga em 563.
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A condenação moral da mentira está atrelada na cultura
religiosa da tradição cristã. Agostinho rejeitou toda e qualquer tipo
de mentira, não permitindo nenhuma justificativa para isso.
Contribuiu através do seu legado espiritual, teológico e filosófico
para a definição filosófica da mentira, que é sem dúvida, a mais
difundida e estudada até a atualidade.
Viver em comunidade é estar sujeito a conviver com
mentiras. Algumas, consideradas grandes, outras menores, aliás,
as últimas, em muitos casos, chamadas de “mentirinhas”. No
entanto, Agostinho convoca todo cristão a viver na total
veracidade, afastando-se de qualquer tipo de mentira. Para ele, as
piadas, por influência sobre o humor e por não ter como finalidade
o engodo da alma, devem ser excluídas do grupo das mentiras,
com exceção daquelas pessoas que “mentem com a finalidade
lúdica”. Com relação a isso, alerta para uma regra importante: “a
mentira depende de uma falsa informação, e não se deve chamar
de mentiroso quem de fato não contar mentiras” (AGOSTINHO,
2016, p. 19).
O estudo sobre a mentira deve, inicialmente, levar em
conta a vontade de quem as conta. Não é possível afirmar
categoricamente que todas as informações falsas, sejam mentiras,
especialmente se quem crê e opina, no sentido de que acredita ser
a verdade, mesmo que não seja. Porém, existe um hiato entre
crença e opinião. Pode ocorrer que alguém que crê, passe a ignorar
o objeto de sua crença, embora não duvide totalmente disso. É
diferente de quem opina, pois pensa conhecer algo que na verdade
desconhece. Por isso, a pessoa que diz algo que crê como verdade,
ainda que seja uma informação falsa, não está propriamente
mentindo, porque entende que sua opinião esteja correta. De outra
maneira, é considerado mentiroso aquele que, com convicção
possui uma opinião, mas emite outra totalmente oposta e com
outro significado. Agostinho alerta que ao chamar alguém de
mentiroso ou de honesto, não se deve apenas levar em conta a
verdade ou a falsidade das coisas que diz, mas sobretudo “pela
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intenção da alma” (AGOSTINHO, 2016, p. 23). Assim, quando se
depara com alguém dizendo uma falsidade, mas acreditando
fortemente ser uma verdade, inclusive, defendendo que se trata da
verdade, pode até ser criticado pelo seu erro, pela sua negligência,
mas não pode ser rotulado de mentiroso. Ou seja, quando não se
tem a intenção de mentir, a pessoa não pode ser considerada
mentirosa.
Em que situação é permitida a mentira? Agostinho elenca
algumas possibilidades (AGOSTINHO, 2016, p. 25-32). Quando a
pessoa que mente sabe que o ouvinte não acredita em uma única
de suas palavras, de tão descrente no que diz, sempre temerá pela
falta da verdade. O exemplo pode ser de uma pessoa que mente
para ajudar a outra, sabendo que ela nunca acreditará nas suas
palavras. Nesse caso, a pessoa não pode ser considerada mentirosa,
porque a mentira depende especialmente de duas situações: dizer
algo diferente do que se sabe ou acredita ser verdade; que a
informação falsa seja proferida voluntariamente. Sabendo que a
mentira ocorre quando existe a intenção do engodo, no caso
proposto, não existe mentira, porque a conduta carece da intenção
de prejudicar o outro. Ocorre que, proferindo uma falsidade, com a
intenção de levar uma pessoa à verdade, mesmo dizendo e
reconhecendo que a intenção é falsa, o faz, não para enganar o
outro, levando-o à mentira, mas à verdade.
O exemplo utilizado por Agostinho, refere-se a uma pessoa
que sabe que o caminho está repleto de ladrões e teme pela
segurança do viajante, que está prestes a utilizar tal caminho.
Porém, essa pessoa sabe que o viajante não acredita em uma só
palavra que diz. Para salvar o viajante, o sujeito indica um
determinado caminho, afirmando que não existe nenhum perigo
com os ladrões. O viajante, por não acreditar no sujeito, não vai
pelo caminho indicado, pensando estar cheio de ladrões. A crença
na existência do perigo na estrada não é porque pensa na verdade
do sujeito, mas por acreditar na sua mentira, dita para prejudicar.
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Por outro lado, invertendo os fatos, o sujeito sabendo que o
seu inimigo não vai acreditar no que diz, indica o caminho
verdadeiro no qual não estão os ladrões, com a intenção de
prejudicar, de conduzi-lo à falsidade, pois sabe que não
acreditando no que diz, vai pegar o outro caminho. Descrente da
informação, vai justamente na via repleta de ladrões.
Portanto, nos exemplos acima, em que ocasião houve
mentira: do homem que escolheu dizer o caminho falso, mas não
para enganar, ou do sujeito que optou por dizer o caminho
verdadeiro, mas o fez com a intenção de ludibriar seu inimigo?
Agostinho entende que a pessoa que cometeu pecado foi a que,
mesmo dizendo a verdade, desejava que seu inimigo optasse pelo
caminho cheio de ladrões. O outro, agiu corretamente, mesmo
dizendo uma falsidade, evitou a ruina do viajante. Ainda, na sua
visão:
(...) a análise da mentira não trata – nos dois casos sugeridos –
simplesmente de respeitar ou de contradizer a alma, isto é, em
saber se mente quem diz uma falsidade sem querer enganar, ou
quem profere uma verdade, com intuito do engodo, mas,
excluindo as vantagens e os danos das coisas do que fala,
devemos nos ater à própria verdade e à falsidade, de modo a
saber por elas mesmas qual é a mentira e qual é a verdade
(AGOSTINHO, 2016, p. 29-30).

A mentira corresponde a um discurso voluntariamente
falso e ocorre quando há intenção de enganar. Portanto, nesse
caso, o desejo de enganar é a causa da mentira, e passa por
mentiroso e pecador quem disse a verdade, mas com a intenção de
enganar. A pessoa, sobretudo o cristão, não deve temer suas
afirmações, desde que esteja consciente de que, o que diz, conhece,
opina, crê, esteja em conformidade com a verdade.
Com a intenção de aprofundar a questão, cabe outro
questionamento: em determinada situação, a mentira pode ser
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útil? O que dizer quando a mentira parece ser mais importante do
que a própria verdade? Nesse caso, a mentira seria permitida?
Nesse ponto, Agostinho apresenta algumas situações,
baseadas nos testemunhos dos textos sagrados, no qual entende
ser útil alguém mentir com vontade consciente de enganar.
(...) por exemplo, quando Sara, após ter rido [da promessa
divina], negou aos anjos que de fato tinha sorrido; quando Jacó,
interrogado pelo pai, respondeu que Esaú era o filho maior; e
quando as parteiras egípcias, para que não fossem assassinados
os filhos nascidos dos judeus, recorreram à mentira, aprovada,
nesta ocasião, por Deus (AGOSTINHO, 2016, p. 33).

Na situação exposta acima por Agostinho, parece que a
mentira proferida pelos agentes, são dignas de louvor. No caso das
parteiras, mentiram para salvar os recém-nascidos; disseram ao
faraó uma coisa, no lugar de outra, com a consciência do
significado desse ato. A mentira foi uma escolha para salvar o
próximo, por isso, aprovadas por Deus. Existem outros exemplos
dessa mesma ordem, não apenas as histórias narradas pela Bíblia,
mas que envolvem homens que agem pelo senso comum,
lembrando as mentiras que, certamente, não sejam reconhecidas
como culpadas.
Por exemplo, caso alguém fornecesse refúgio para uma
pessoa desesperada em sua casa, com a intenção de livrá-la da
morte e, com o auxílio da mentira mantivesse o malfeitor afastado,
poderia ser considerado um mentiroso? Ou ainda, caso um doente
perguntasse sobre o seu estado terminal e a pessoa entendesse ser
desnecessário contar tudo, negando a informação, porque acredita
que ela poderia deixá-lo ainda pior, seria justificada a mentira?
Assim como existem os defensores da opinião acima, existe
o pensamento daqueles que entendem que nunca, sob nenhuma
hipótese, se deve mentir. Geralmente, defendem em primeiro
lugar, a autoridade divina baseada na Bíblia Sagrada: “Não profiras
falso testemunho” (Ex 20, 16). Este mandamento está intimamente
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ligado à mentira, enunciando uma condenação ao ato de mentir.
Assim, toda pessoa ao dizer algo inverídico, por esse ato, condena a
sua alma.
No entanto, Agostinho alerta que esse ensinamento não
pode ser entendido de modo absoluto, como se fosse completo,
“porque não podemos afirmar que toda mentira seja também um
falso testemunho” (AGOSTINHO, 2016, p. 35). Possivelmente, em
resposta, os defensores poderiam contra argumentar com os
seguintes trechos bíblicos: “a boca mentirosa assassina a alma” (Sb
1, 11). Ou, “como ainda podes julgar como exceções ações
mentirosas de alguns homens, quando leres em outro lugar: ‘todos
os que proferirem uma mentira perder-se-ão’” (Sl 5, 7). Também,
o outro ensinamento: “que saia da vossa própria boca: ‘sim, sim”
ou ‘não, não’, tudo mais, além disto, é oriundo do mal” (Mt 5, 37).
Outros exemplos apresentados por Agostinho, remetem a
mentira à iniquidade. Sendo a mentira uma iniquidade, “então
Deus odiaria todos os mentirosos [e os puniria]” (AGOSTINHO,
2016, p. 46). Entre os que aceitam essa sentença, não teria alguém
a opinião modificada diante de uma situação excepcional, como por
exemplo, um homem que profere uma mentira para se livrar da
morte? Alguém que teme muito a morte e não se importa em
mentir, pecar, para conservar a vida. A morte aludida não é da
alma, mas a morte corporal, que Cristo nos Evangelhos ensinou
que não se deve ter medo. Cristo concretizou o exemplo máximo,
sacrificando sua vida corporal em benefício de nossa eterna. O
ensinamento de amar o próximo como a si mesmo, quer dizer que
“ninguém alcança o maior amor ao próximo do que quem dedica
sua própria vida a um amigo” (AGOSTINHO, 2016, p. 48). A
conclusão, nesse caso, se com o ato de mentir o homem perdesse a
vida eterna, nunca poderia mentir, mesmo que fosse para salvar a
vida do próximo ou mesmo a sua.
A preocupação de Agostinho é sobretudo com a
integralidade da alma. Não se pode mentir caso haja risco de
comprometer a vida eterna, mesmo se for para salvar a vida do
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próximo ou a sua. Para ilustrar, apresenta o exemplo de uma
mulher honrada, que se utiliza da mentira diante de um grande
perigo, com o objetivo de livrar-se do estuprador. No primeiro
momento a inclinação é de aprovar a possibilidade de mentir
diante de tal situação. No entanto, Agostinho alerta que não é
possível estabelecer no corpo o termômetro para medir ou não a
mentira. Sequer, ter a alma corrompida pela mentira para salvar o
corpo. Nesse caso é oportuna a explicação do filósofo:
(...) por esse pensamento, é possível percebermos a vergonha em
situações em que não há qualquer corrupção voluntária, de modo
que, se um estuprador penetra no corpo da vítima, ainda que vão
e insuficiente qualquer esforço físico par repeli-lo, bem como
inúteis as súplicas e até mentiras proferidas pela vítima, [na
iminência do coito ilícito], temos de admitir que a vergonha
resultante não foi afastada, devido ao vício presente no agressor
(AGOSTINHO, 2016, p. 52).

Com isso, quer afastar qualquer dúvida de que a alma é
melhor que o corpo, que a integralidade da alma tem de sobrepor a
do corpo, porque a integralidade da alma perdura para a
eternidade. Nessa situação, a única possibilidade de justificar uma
mentira, é a possibilidade de provar que um bem eterno possa ser
obtido ou preservado pela mentira proferida.
Considerando a premissa de que “quanto mais nos
afastamos da verdade, mais nos afastamos da eternidade”
(AGSOTINHO, 2016, p. 53). Seria um absurdo alguém afirmar que
alcançaria um bem eterno se afastando da verdade. Se a alma deve
preponderar sobre o corpo, a verdade, por sua vez, deve prevalecer
sobre a alma. Assim, para Agostinho, a verdade não é somente
superior ao corpo, “mas a alma deve desejar mais a verdade do que
a si mesma”. Ou como diz na sequência: “A alma torna-se mais
casta e íntegra, quanto mais se concentra na imutabilidade da
verdade, e menos em sua própria mudança” (AGOSTINHO, 2016,
p. 53).
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Não é possível fazer uso da mentira, segundo Agostinho,
para obter a vida eterna. O exemplo proposto é a possibilidade da
mentira em benefício de outro, em resguardo de sua própria vida
com a desculpa de que seria possível com o arrependimento, obter
a vida eterna. Ao se acreditar que é possível induzir as pessoas pela
mentira, com a ideia de que às vezes é lícito e necessário mentir,
isso implica no rompimento da autoridade da doutrina. Para
Agostinho, a Doutrina da Salvação é composta de dois elementos:
“parte deles refere-se ao que conhecemos, e a outra ao que cremos.
E, como já disse, não se pode conhecer, antes de crer”
(AGOSTINHO, 2016, p. 55). Se não é possível conhecer sem antes
crer, como pode alguém defender, às vezes, a possibilidade de
mentir?
Por outro lado, ao supor que uma afirmação falsa de uma
pessoa, temendo uma situação de pecado, e que mente para evitar
atos libidinosos, o comportamento seja admitido e aprovado. Caso
seja aceito, subverte a disciplina da fé, pois a verdade não pode ser
alcançada, porque é a fé que nutre o espírito. Por isso, aceitar uma
mentira “oficiosa”, seria o mesmo que ceder a uma falsidade
“licenciosa” e, assim, cairia por terra toda a doutrina da verdade.
Portanto, Agostinho considera como regra “que os homens bons
nunca mentem” (AGOSTINHO, 2016, p. 57). Nesse ponto, em que
homens bons nunca mentem, a conclusão não parece fácil de ser
aceita, ainda mais se for considerada uma situação extravagante,
como por exemplo, o estupro.
Por mais difícil que possa parecer, especialmente na
contemporaneidade, deve-se ter o cuidado de interpretar os fatos
dentro do contexto histórico em que ocorreram. Agostinho defende
que ninguém deve evitar o pecado dos outros, cometendo outro
pecado, nem em seu benefício e nem de outros. A pessoa que não
conseguiu evitar o ato negativo, no caso o estupro, não pode ser
considerada impura. Diz ainda, que a pessoa agiu com retidão ao
suportar os pecados dos outros, mesmo tendo-lhe causado mal e
que, pacientemente conseguirá superar todo mal provocado por tal
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atitude. Na sua concepção, quem age com retidão, segundo as leis
divinas, não se torna impuro e nem é contaminado pela carne,
porque somente é impuro, a pessoa que é julgada iníqua diante de
Deus. Por isso, todo justo é puro, não pelo julgamento dos homens,
mas por parte de Deus, que não comete erros.
As mentiras que ferem as pessoas devem ser evitadas,
como também, aquelas que têm a intenção de causar engodo. É
preciso se afastar da mentira construída para ferir injustamente
outra pessoa, porque, segundo Agostinho, não é permitido a
ninguém cometer uma lesão menos grave, mesmo com a desculpa
de estar agindo para repelir uma mais grave direcionada ao
próximo. Nesse aspecto, refere-se à impossibilidade de se justificar
um pecado por outro, mesmo que o primeiro seja menos grave do
que o segundo. A regra é que a mentira não deve ser admitida,
mesmo que não provoque mal a outra pessoa.
A verdade deve iluminar a mente e o coração das pessoas.
Tudo que é dito de um modo, mas que de fato não é, mesmo
considerando a fragilidade da natureza humana (sentidos, corpo,
mente), age contra a verdade. O questionamento que Agostinho
faz, é se alguém causa mal a si mesmo, mesmo agindo com a
intenção de resguardar a outra pessoa, atentar contra a verdade,
ou seja, é justificável dizer uma inverdade, mesmo que não
provoque prejuízo a si mesmo, para favorecer outra pessoa?
A questão pode ser entendida da seguinte maneira: se a
mentira é útil a outra pessoa, e não provoca o mal a ninguém,
consequentemente passa a ser vantajosa para quem a proferiu,
porque acabou ajudando outra pessoa. Se esse argumento estiver
correto, bastaria que as pessoas se afastassem unicamente das
mentiras que prejudicassem o próximo. Essa regra pode provocar
dúvidas. Por exemplo, se um homem muito rico, que possui
inúmeros bens supérfluos, um ladrão lhe retirasse algo para o
próprio sustento, o roubo pode ser considerado de “furto sem
repreensão” (AGOSTINHO, 2016, p. 82)?
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Na visão de Agostinho, se a resposta for positiva, na qual se
justifica o roubo contra quem tem muito, por quem necessita de
pouco, equivale crer em falso testemunho sem pecado. O contraargumento utilizado é que se alguém visse o ladrão furtando
alguns bens do homem rico, mesmo sabendo que era para seu
próprio sustento, e fosse interrogado sobre o caso, se escolhesse
mentir, estaria pecando? Ainda mais, se o ladrão fosse a própria
pessoa e a mentira sobre a ação feita em virtude da sua pobreza,
poderia ser considerado pecado?
A conclusão de Agostinho diante desses fatos, é de que o
furto e a mentira sobre ela são inconvenientes e devem ser
evitados. A justificativa utilizada é a regra que se deve amar mais o
próximo do que a si mesmo (AGOSTINHO, 2016, p. 82).
A próxima abordagem é se existem mentiras honestas.
Aquelas que não prejudicam ninguém, mas que trazem vantagens
a quem as proferiu. Nesse caso, exclui-se aquelas proferidas para
ocultar ou defender crimes. A pergunta é: seria imoral uma
mentira, mesmo que não prejudicasse alguém e ajudasse os
pobres, ocultasse um roubo? Para muitos não seria imoral uma
mentira que não prejudicasse ninguém trouxesse vantagens a
outros, não ocultando o pecado.
Por exemplo, se alguém visse uma pessoa escondendo seu
dinheiro de um ladrão, na iminência do furto, diante das ameaças
violentas para a obtenção dos bens, fosse interrogado pelo ladrão
para saber o local em que os bens se encontravam, mentisse. É o
caso em que não houve prejuízo a ninguém e se ajudou a pessoa
que escondeu seus bens do ladrão, parece não haver a existência de
pecado.
Para Agostinho, a conclusão não é tão simples assim. Se
não houve pecado de quem escondeu seus bens, temendo perdê-los
para o ladrão, como ficou a situação daquele que transmitiu a
informação errada, ainda que não tenha cometido o pecado de
prejudicar o outro, a finalidade foi a de mentir? O questionamento
é oportuno, porque no mesmo lugar em que está escrito nas
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Escrituras Sagradas que não se deve furtar, também está dito que
não se deve proferir falso testemunho. Sabendo que estas atitudes
são proibidas, por que se deve conceber o falso testemunho como
culpável, se foi para evitar um furto ou outro pecado maior? Na
concepção de Agostinho,
Inexistindo punição para o pecado de falso testemunho [para
evitar pecado maior, sendo, por sua vez, culpável quando
concebido sozinho], como poderíamos pensar na culpa, apenas
em relação a um furto, [justamente quando tomado sozinho]?
[Olha a contradição:] não seria permitido mentir para ocultar um
pecado, enquanto permitir-se-ia concretizar o próprio pecado
(AGOSTINHO, 2016, p. 84).

A lógica de Agostinho é genial. O argumento em questão é
se o ato de mentir, pode ser considerado culpado, apenas se for
proferido sozinho, ou seja, uma mentira proferida sem qualquer
motivação. Porém, não seria culpável, se a mentira tivesse a
intenção de ocultar outro pecado, evitando um mal maior.
Portanto, mentir para esconder um furto, até pode ser um ato
justificado, caso o ladrão tivesse roubado para garantir o seu
próprio sustento, subtraindo bens supérfluos de outro. Agora, se
for considerado o contrário, ou seja, que a mentira, proferida pela
pessoa para ocultar os bens, teria de ser tomada como pecado.
Agostinho chega à conclusão de que tudo que contraria os
mandamentos é culpável e pecado, no entanto, há gradações e
justificativas apenas perdoadas pela confissão e a misericórdia
divina.
Como definir alguém que comete falso testemunho? Quem
mente para atribuir um pecado a outra pessoa, quem finge ou
oculta um pecado, ou quem pratica o pecado para prejudicar o
outro? Se é detestável uma mentira proferida contra a vida
temporal do outro, quanto mais não seria uma mentira que possa
prejudicar a vida eterna. Para Agostinho, é condenável e
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considerado grave toda mentira proferida contra a doutrina
religiosa.
Na segunda parte do livro De mendacio, Agostinho elege
oito espécies de mentiras, num esforço em classificá-las. A intenção
ao fazer a classificação leva em consideração a radical proibição da
mentira: todas são reprováveis, no entanto nem todas estão no
mesmo nível de gravidade acerca da salvação da alma. Há um
reconhecimento da dificuldade de afastar completamente a
mentira da vida das pessoas, até mesmo as mais inofensivas.
Mesmo que todas sejam condenáveis, não o são da mesma
maneira, pois algumas interferem diretamente sobre a salvação da
alma.
O fio condutor da classificação da mentira, não é o
conteúdo da mentira, mas as consequências que ela produz. Devese avaliar o contexto na qual é proferida e o modo como afeta a
realidade. Parece que o propósito é elencar que algumas mentiras
são menos graves do que outras. Então, não se trata apenas de
uma classificação, mas uma hierarquia, pois a mentira não difere
apenas no tipo, mas em gravidade, ou seja, pela forma como afeta
o emissor e o receptor.
Os oito tipos de mentira (AGOSTINHO, 2016, p. 141-146)
podem ser subdivididos em três grupos. Os cinco primeiros são
considerados proibitivos, afirmam que mentir é errado e se deve
evitá-los. São mentiras que prejudicam o outro e não ajudam
ninguém. O sexto e o sétimo, o cristão temente a Deus não as deve
praticar. São as mentiras que não prejudicam ninguém e ajudam
alguém. O oitavo também deve ser evitado e não é justificável,
mesmo que uma mentira possa ter boas intenções, no futuro será
julgada por Deus.
A primeira espécie de mentira que deve ser evitada com
todo empenho e jamais justificada, é a mentira referente à doutrina
religiosa. Agostinho a coloca no topo da classificação por
considerá-la a mais grave. A mentira que leva ao erro religioso é
grave porque leva a pessoa a pecar contra as Sagradas Escrituras.
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A verdade em relação à doutrina é a responsável pela pureza da
alma, e se estiver corrompida não há outra maneira de preservar a
pureza do espírito. Essa visão de mentir sobre a doutrina de Cristo,
Agostinho dá continuidade na obra Contra mendacium.
O segundo tipo de mentira é a proferida para causar dano,
é aquela que causa prejuízo a uma pessoa, e não beneficia
ninguém. Trata-se da calúnia, injúria, difamação e má fé, ações
motivadas pela maldade e inveja com o propósito de prejudicar. Na
questão religiosa é um pecado porque interfere no princípio de
caridade ao próximo, no dever de justiça, de amor e benevolência.
A terceira é oposta à anterior. Trata-se de uma mentira que
prejudica alguém em benefício de outrem. A essência desta
mentira é a calúnia, porém quem a utiliza faz para favorecer um
terceiro. É difícil idealizar esse tipo de mentira, porque quem a
profere espera conseguir algo às custas de outro ou do sofrimento
dos outros.
A quarta espécie de mentira é aquela contada pelo prazer
de mentir, é a mentira pela mentira. É muito conhecida por
aqueles que utilizam a mentira de maneira recorrente, no seu diaa-dia, nas mais variadas situações. Por exemplo, para contar uma
vantagem, causar uma boa impressão ao afirmar que frequenta os
melhores lugares, que já fez muitas viagens pelo mundo, quando
dá uma informação errada sobre a idade ou do seu peso, e assim
por diante.
A quinta mentira é motivada pelo desejo de agradar. O uso
dessa mentira é especialmente identificado nos discursos, nas falas
que omitem ou acrescentem informações com a intenção, de no
futuro, conseguir algum benefício ou tirar algum proveito da
situação. É o típico caso de mentir, utilizando recursos de
linguagem, para agradar alguém, com elogios exagerados ou com
falsas promessas, com a finalidade de que o ouvinte acredite no
que está sendo dito.
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Agostinho ressalta que “todas essas cinco primeiras
espécies de mentiras devem ser rejeitadas e evitadas a todo custo”
(AGOSTINHO, 2016, p. 97).
Na sequência, o segundo grupo de mentiras. A sexta
espécie de mentira que, segundo Agostinho, é diferente das do
grupo anterior, é quando utilizada para proteger bens materiais.
Trata-se da mentira com o propósito de ajudar alguém que se
encontra em situação de perigo. Considerada uma “boa causa” e
por isso, não são julgadas pela maioria como erradas, visto que
beneficiam o próximo. O exemplo empregado por Agostinho é
quando alguém mente para o ladrão, com a intenção de não
permitir o roubo do dinheiro de outrem, mesmo sabendo o local
em que se encontra o dinheiro. A mentira nesse caso, fará o ladrão
desistir do roubo, e a pessoa que proferiu a mentira beneficiou
alguém.
A sétima espécie, por sua vez, é a mentira usada para
salvaguardar a vida. Trata-se da mentira que não prejudica
ninguém e favorece alguém. Esse tipo de mentira deve ser
compreendido no contexto histórico à época em que Agostinho
viveu. Era comum julgamentos que decidiam se os acusados
pagariam sua sentença com a vida. O exemplo empregado por
Agostinho é se alguém diante do tribunal, ao ser perguntado sobre
o paradeiro de um assassino, mente para impedir o acusado de ser
condenado à morte. Nesse caso é importante notar que o juiz não
perguntou sobre o pecado, mas pelo lugar onde se encontrava o
pecador, por isso não seria condenável mentir para o que está em
pecado.
Agostinho reconhece que as duas últimas espécies de
mentira provocam muitas controvérsias. No entanto, a sua
conclusão é que “também essas espécies de mentira são
prejudiciais e inconvenientes; devem, portanto, ser evitadas com
mui vigor pelos homens e mulheres, munidos de fé e orientados
pela verdade” (AGOSTINHO, 2016, p. 98).
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A oitava e última espécie de mentira é a que não prejudica
ninguém, e que liberta alguém do prejuízo físico. É a mentira para
conservar a pureza do corpo. É interessante notar que somente na
última espécie de mentira, Agostinho menciona o corpo. A
motivação tem relação com a própria doutrina religiosa de
Agostinho, pois entende que o prejuízo do corpo é menos
importante que a salvação da alma. Para ele é transparente que o
espiritual assume contornos mais importantes que o material,
portanto, é natural que o corpo ocupe o último lugar na hierarquia.
Considerações finais
Considerando o pensamento ocidental, existem diferentes
opiniões acerca da admissibilidade da mentira. Por exemplo, na
obra Ética a Nicômaco, Aristóteles, considera que nunca é
permitido mentir; em A República, Platão, é mais benigno, permite
que alguns agentes (médicos e governantes) mintam
eventualmente, para o bem comum. Embora Agostinho tenha sido
um seguidor de Platão, não comungou de todas as suas ideias,
especialmente as relacionadas com esse tema. Mais adiante, Kant,
também como Agostinho, rejeitou toda e qualquer tipo de mentira.
Importante frisar que, mesmo que alguns filósofos da
antiguidade tenham tratado do tema da mentira, nenhum
desenvolveu um conceito filosófico sobre o que é realmente dizer
uma mentira. Foi categórico na sua definição de mentira ao dizer
que mente todo aquele que diz algo falso com o propósito de
enganar.
A partir da leitura da obra Sobre a mentira (De mendacio),
é possível inferir que mentir é sempre errado. Falar
deliberadamente o contrário do que se pensa ser verdade é sempre
mentira, considerado por Agostinho, pecado. Mesmo aquelas
mentiras avaliadas como não graves, de menor importância,
devem ser evitadas. É válido e atual, sobretudo no atual momento
histórico, seguir o conselho de Agostinho, de dizer sempre a
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verdade, em todas as circunstâncias, a fim de não deixar dúvida e
não pairar desconfiança sobre aquilo que é dito.
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O Tomismo na Narrativa Neoaristotélica de
Alasdair MacIntyre
João Caetano Linhares1
Alasdair MacIntyre oferece um panorama detalhado do
debate na filosofia moral pós-iluminista e contemporânea. Ele
apresenta, através de uma discriminação minuciosa, as principais
formulações em filosofia moral de cada época por meio de uma
reconstrução histórica do pensamento filosófico e vê uma crise no
debate moral atual. A linguagem da moralidade se encontra num
estado de grave desordem e perdemos nossa compreensão, tanto
teórica quanto prática, dos significados e sentidos dos conceitos
morais. Essa desordem é resultado do fracasso do projeto
iluminista de justificação da moralidade. Os pensadores iluministas
e seus herdeiros históricos projetaram uma justificação racional
independente de quaisquer referências à tradição, à teologia, à
estética e ao direito no intuito de dar plena autonomia a razão na
formulação dos princípios morais, que deveriam ser entendidos de
modo universal. Em tal projeto, o lugar e a função das virtudes,
contrariamente ao esquema da tradição clássica, é extremamente
restringido. As mesmas são tomadas como simples disposição ou
sentidos que servem apenas para produzir em nós obediência às
1 Professor da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Doutorando em Filosofia pela
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normas e preceitos morais. Isto é, a razão estabelece os princípios
universais categóricos e internamente compatíveis (as normas,
igualmente válidas para todos os seres racionais) e a virtude é a
disposição da vontade para obedecê-la.
Na compreensão de MacIntyre, os iluministas fracassaram
nesse projeto, pois o que fizeram foi criar uma discrepância entre
seu conceito em comum de normas e preceitos morais e seu
conceito de natureza humana concebido sem a noção de telos
aristotélico, gerando uma grave incomensurabilidade na linguagem
moral moderna e contemporânea. Isso porque ignoravam que
compartilhavam um fundo histórico comum de crenças e conceitos
morais, herdados do seu passado cristão, mas desprovido do
contexto no qual o esquema moral e seus conceitos encontravam
seus significados.
A saída para a crise moral em questão estaria na retomada
do modelo teórico da ética de Aristóteles, alternativa superior em
racionalidade frente ao projeto iluminista. No entanto, MacIntyre
não sistematiza sua teoria das virtudes na dependência da teoria
aristotélica, mas a ela incorpora novos elementos advindos da
tradição cristã, especificamente de Tomás de Aquino. A “teoria das
virtudes” de MacIntyre tem seus pressupostos filosóficos em
Aristóteles e em Tomas de Aquino. Com a incorporação de
elementos tomistas-medievais ele fixa as base necessárias para a
sustentação de sua teoria das virtudes. Os conceitos de prática, de
uma vida humana unitária e compreendida numa forma narrativa
histórica e o conceito de tradição constituem a essência
fundamental para a construção de sua teoria das virtudes.
Em Três Versões da Ética a influência do tomismo em
MacIntyre pode ser percebida ao fazer uma análise da narrativa do
processo de fusão que Tomás de Aquino realizou entre duas
tradições rivais e do posicionamento macintareano diante disso. Ao
afirma-se como continuador da tradição aristotélica-tomista,
MacIntyre assume também a forte carga metafísica presente na
filosofia tomista.

II - Filosofia Medieval | 93

Quando Tomás de Aquino se lançou num processo de fusão
de duas tradições rivais e incompatíveis, a tradição aristotélica e a
tradição agostiniana, ele afirmou a necessidade de uma metafísica
para avaliar estes esquemas rivais de crenças. Para avaliá-los é
necessário investigar onde está a verdade em ambos os pontos de
vista rivais e alternativos, pois se algum destes esquemas ou ambos
caírem em um estado de crise epistemológica, não terá como
sustentar sua concepção de verdade. E MacIntyre, acredita que ao
julgar a verdade e a falsidade de um esquema conceitual, fazemos
sempre referência a algo além do esquema dentro do qual se fazem
esses juízos e além dos critérios que proporcionam as garantias de
afirmabilidade dentro desse esquema.
Se exige uma concepção daquilo que é mais que- e diferente deuma concepção daquilo que parece ocorrer à luz dos critérios
mais fundamentais que governam a afirmabilidade dentro de um
esquema particular, isto é, é necessário uma metafísica do ser,
além e acima de tudo o que se possa dizer sobre os entes
particulares à luz de conceitos particulares. (MacINTYRE, 1990, p
160).

Em “Three Rivals Version of Ethics”, Macintyre apresenta
três versões de pesquisa moral que são incompatíveis e que ao
mesmo tempo em que são incompatíveis pretendem obter nossa
adesão, o que faz parecer que tal pretensão é irracional e mesmo a
adesão de alguém a qualquer um dos modelos de pesquisa é
arbitrária. A pretensão de MacIntyre é devolver a racionalidade aos
debates da filosofia contemporânea e para isso ele traça uma
história da filosofia, mais especificamente uma história da
investigação moral, entendida como uma ampla tradição de
pesquisa racional.
Os três modelos que estão em conflito, segundo MacIntyre,
são: a) o modelo enciclopédico-iluminista; b) o genealógiconietzscheano; c) e o modelo da tradição aristotélica-tomista.
MacIntyre não acredita que exista um critério neutro para resolver
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o conflito entre os três modelos, e que a idéia de um critério neutro
é mais uma superstição da modernidade (iluminismo) que ele
considera sem fundamento. Ele não nega que esteja olhando para
esse debate de uma perspectiva particular, a perspectiva da
tradição, mas considera que tal perspectiva pode resolver o debate
de maneira racional. Que maneira é essa? Entender cada projeto a
partir de seus próprios critérios de verdade e de racionalidade, e
verificar se eles obtêm êxito ou fracassam dentro de suas próprias
pretensões e verificar se suas rivais, caso tal projeto se mostre
sistematicamente incapaz de resolver suas questões interna,
oferecem solução para tais problemas. Ou seja, uma tradição de
pesquisa racional deve conseguir resolver duas classes de
problemas, os internos e os externos a essa tradição.
MacIntyre restringe o “campo de batalha” das três
tradições rivais de investigação moral contemporâneo ao cenário
da instituição universitária. E é a história da filosofia a partir da
universidade e de suas formas de entender e de promover o debate
racional que está na mira da análise macintyriana. Teorias que
estão em desacordo, em conflito, devem possuir algum acordo de
fundo, pois se não existisse nenhum acordo fundamental não
poderia haver nem desacordo entre tradições rivais, de modo que a
comunicação restaria ininteligível. Além dos acordos sobre o que
vem a ser um discurso lógico, MacIntyre percebe o acordo
fundamental que possibilita todo o desacordo, que é o fato das três
tradições, que estão em conflito, entenderem que a filosofia possui
uma história e de fornecerem uma narrativa do que foi esta
história, e é a diferença dessas narrativas que gera toda a rivalidade
dessas teorias. Existe algum meio de decidir a discordância quanto
a que narrativa obtém êxito sobre as outras?
MacIntyre diz que “Dante proporcionou uma possível
resposta: prevalece sobre suas rivais a narrativa que for capaz de
incluir as suas rivais dentro dela, não só de voltar a contar as
histórias de suas rivais como episódios dentro de sua história, mas
de contar a história do relato das histórias de suas rivais como tais
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episódios. ” (1992, p. 114).
Nesse “contar de histórias” MacIntyre vai assumir uma
postura tomista, que consiste na compreensão da filosofia como
um “sistema, uma arte, e uma tradição”, na qual os desacordos
possuem uma posição chave para o desenvolvimento dessa arte
(oficium). Porém, quando os desacordos são sistematicamente não
resolvidos uma tradição pode entrar em crise.
O enciclopedista compreende a história da filosofia como uma
história de um “progresso continuo”. Um dos principais
pressupostos do projeto enciclopédico é que a história de uma
ciência deve ser a história de um progresso contínuo. MacIntyre
usa as conferencias Gifford como exemplo, tanto da pretensão do
projeto enciclopedista quanto do fracasso dessa pretensão, pois,
nestas fica evidente o desacordo quanto aos resultados das
investigações e “quais hão de ser os critérios do progresso
racional”. Não existe dentro da tradição enciclopedista um modo
geralmente admitido de resolver as “questões que dividem aos
protagonistas de pareceres alternativos e rivais”. Ou seja, a tradição
iluminista-enciclopédica entra em crise por se mostrar
sistematicamente incapaz de resolver seus problemas internos.
A tradição genealógica (que tem como seu documento
fundacional a “genealogia da moral” de Nietzsche) proporcionou
não só um argumento a favor, mas um paradigma da construção
de um tipo de “narrativa subversiva dirigida a destruir as
suposições centrais da Enciclopédia, tanto no conteúdo quanto na
forma”. Ou seja, a tradição genealógica também fornece uma
narrativa histórica que tem como objetivo “desacreditar a noção
integra de cânone da razão”. A visão genealógica rejeita a
concepção unitária da razão que tiveram os participantes do
projeto enciclopédico, concepção que, como já foi dito, considera
que a razão proporciona uma única visão de um mundo em
desenvolvimento no “qual cada parte contribui para um progresso
geral e cuja conquista suprema é a explicação do progresso da
humanidade”. Segundo MacIntyre, Nietzsche assumiu a tarefa de
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mostrar a gênese histórica da “deformação psicológica implícita na
moralidade de fins do século XIX, bem como na filosofia e na
teologia que lhe apoiavam”.
Assim a tarefa do genealogista foi de modo geral, escrever a
historia dessas formações sociais e psicológicas nas quais a
vontade de poder está distorcida pela vontade de verdade, e a
tarefa especifica do genealogista da moralidade foi averiguar
tanto social como conceptualmente como o rancor e o
ressentimento por parte do inferior destruiu a nobreza
aristocrática dos heróis arcaicos e a substituiu por um conjunto
sacerdotal de valores no qual a preocupação pela pureza e
impureza proporcionou um disfarce a malícia e ao
ódio.(MacINTYRE,1990, p. 175).

Neste fragmento podemos perceber dois tipos de respostas
uma tradição deve fornecer: um externo a essa tradição que é
expresso na forma de uma narrativa histórica, e outro que são as
respostas aos problemas internos dessa tradição. Desse modo há
duas maneiras de uma tradição de pesquisa (a enciclopédia assim
como a genealogia são tradições de pesquisa) fracassar: a) se ela se
mostra sistematicamente incapaz de fornecer uma narrativa
histórica que consiga explicar não só a se mesma, mas também, se
não principalmente às suas rivais; b) se se mostrar
sistematicamente incapaz de resolver as suas questões internas,
assim como de perceber recursos em outras tradições que possam
resolver tais problemas.
MacIntyre percebe um profundo desacordo entre a
enciclopédia e a genealogia no plano da narrativa histórica, bem
como incapacidades, em ambas, de resolver suas questões internas.
O enciclopedista traça uma história de progresso sólido onde a
“compreensão do passado aparece como precursor insuficiente de
suas próprias disposições institucionais, legais e morais”, ele
constrói uma narrativa de progresso no qual o “selvagem e
primitivo” foi substituído pelo “civilizado”. O genealogista constrói
uma narrativa que considera que não houve progresso e que a
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racionalidade é uma máscara para a vontade de poder e que tal
mascara esta e sempre esteve disponível para vários usos.
Tanto o enciclopedista quanto o genealógico não
conseguem perceber de modo adequado a sua relação antagônica, e
muito menos resolvê-la. Um dos motivos disso é que ambos
avaliam seu rival a partir dos seus critérios e não dos critérios do
outro, e é esse erro no avaliar o outro que gera uma
incomensurabilidade que impede a resolução do desacordo. O
enciclopedista acusa o genealógico de irracionalista e o genealógico
acusa o enciclopedista de ressentido.
A concepção enciclopedista tem uma estrutura única, dentro da
qual o conhecimento se distingue de mera crença, se traça o
mapa do progresso para o conhecimento e se concebe a verdade
como a relação de nosso conhecimento com o mundo, mediante a
aplicação daqueles métodos cujas regras são as regras da
racionalidade como tal. Nietzsche, como genealogista, considera
que há uma multiplicidade de perspectivas dentro de cada uma
das quais se pode afirmar uma ‘verdade de um ponto de vista’
mas não uma ‘verdade como tal’, noção vazia, sobre o mundo,
noção também vazia.” (MacINTYRE, 1990, p.139).

Como resolver, então, a disputa entre o genealogista e o
enciclopedista? MacIntyre vai utilizar uma terceira posição para
tentar resolver, ou pelo menos dar certa inteligibilidade ao
desacordo moral contemporâneo, a posição da tradição, que
segundo ele teve um desenvolvimento de certa forma continuo até
Tomás de Aquino (a história da filosofia entendida como uma arte
passa por Sócrates, Platão, Aristóteles, Agostinho, os aristotélicos
islâmicos e chega até Tomás de Aquino, onde ela é abandonada e
fragmentada). Mas como essa terceira posição pode resolver, ou
pelo menos esclarecer, a situação atual do debate moral? MacIntyre
acredita que apesar do profundo desacordo entre os enciclopedistas
e os genealógicos, há um acordo fundamental entre eles, que é o
fato de ambos conceberem suas narrativas de modo continuo.
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Nesse momento MacIntyre assume a posição tomista por perceber
que essa posição pode oferecer uma posição superior aos seus
rivais. Ele cita Joseph Kleutger como alguém que conseguiu
perceber uma descontinuidade na história da filosofia, ele fez uma
distinção entre “a filosofia ‘ der Vorzet’ da filosofia da
modernidade, mas o fato da distinção foi muito mais importante
que seus modos particulares”. Onde os enciclopedistas e os
genealógicos descreveram continuidade os tomistas percebem e
descrevem ruptura.
Um primeiro ponto importante que MacIntyre percebe na
filosofia que vai de Sócrates a Tomás de Aquino é que tal filosofia
foi entendida como uma arte, uma tecne, um oficium, e nesse
modo de entender a filosofia está a relação do Mestre com o
aprendiz, e consequentemente o princípio da autoridade com
relação ao seu discípulo. MacIntyre mesmo pergunta: “O que é que
a filosofia como arte compartilha com outras artes, tais como a
fabricação de moveis ou a pesca, que pode por acaso não
compartilhar com a filosofia entendida de modo rivais, como o de
Descartes e o de Nietzsche?”. MacIntyre responde dizendo que uma
das características da filosofia entendida como uma arte surge “de
duas distinções chaves que tem de aprender a aplicar os aprendizes
de qualquer arte; em verdade, só na medida em que aprendam a
aplicá-las poderão aprender todo o resto. A primeira é a distinção
entre o que é bom fazer e o que só parece que é bom fazer a este
aprendiz particular, mas não é assim de fato”. A segunda distinção
chave é a que existe entre “o que é bom e melhor fazer para mim
com meu particular nível de preparação e aprendizagem em meus
particulares circunstancias, e o que é bom e o melhor
incondicionalmente”.
O tomismo da filosofia moral de MacIntyre está no fato
dele entender a filosofia que vai de Sócrates a Tomás de Aquino
como a história de uma arte. Toda arte tem um bem, ou seja, toda
arte tem uma perfeição, um telos ao qual se dirige, onde as
virtudes desempenham um papel central, como meios, mas meios
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não entendidos como externos à arte, e sim como internos. As
virtudes são bens internos às artes e é por meio da aplicação
adequada delas que alguém consegue alcançar o “telos de uma
arte. O telos da investigação moral – que é a excelência na
construção, não só de uma compreensão teórica adequada do bem
especificamente humano, mas também da encarnação prática
dessa compreensão na vida do investigador particular – requer
sobretudo não, portanto não só uma arte, mas uma arte guiada
pela virtude”.
MacIntyre entende como essencial à unidade entre teoria e
prática. “Alguém que tenha sido iniciado numa arte se converterá
em parte da história dessa arte, e suas ações qua artesão serão ou
não serão inteligíveis em função dessa história”. Com isso ele quer
dizer que o tema da “arte da filosofia moral” são as vidas que só
são inteligíveis dentro de tradições. Não existe, pois, nenhuma
forma de investigação filosófica – pelo menos tal como se entende
da perspectiva da tradição tomista – que não seja prática em suas
implicações, da mesma forma que não existe nenhuma
investigação prática que não seja filosófica em seus pressupostos.
De acordo com MacIntyre é a compreensão como um
sistema, no qual a parte só é compreensível a partir do todo e este
a partir da parte, como uma arte que esta encarnada numa
tradição, no papel central que as virtudes desempenham nesse
esquema, como também a unidade das virtudes intelectuais e
morais, bem como sua defesa como fundamentais para a vida
humana, é que vai tornar possível, não somente tornar mais
inteligível o desacordo moral contemporâneo, mas até resolvê-lo.
Na sua Teoria das Virtudes é que se encontra seu
comprometimento maior com o tomismo, no seu conceito de
pratica (arte), de uma vida humana unitária compreendida numa
forma narrativa histórica e no conceito de tradição, que MacIntyre
se mostra um continuador da tradição aristotélica-tomista.
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Alguns argumentos críticos encetados por
Epifanio de Moirans à ideologia colonial da
escravidão negra
Joel Decothé Jr.1
I. Aproximação ao problema da prática ideológica da
escravidão colonial desde a vida de Epifanio de Moirans
No contexto histórico-intelectual do mundo ibérico entre os
séculos XVI e XVII, ocorreram vários tipos de debates importantes,
“como é o caso do grande debate sobre a escravidão indígena,
porém um que também chamou atenção foi o importante debate
sobre a legalidade da escravidão e o comércio de pessoas negras,
fator que despertou o interesse de diversos moralistas e juristas da
época” (MONTES D’OCA, 2015, p. 91). Assim, o tema deste breve
artigo se concentra na prática libertária e singular de um dos
primeiros críticos convictos do regime escravocrata colonial
espanhol. Este frade seráfico encetou uma gama de argumentos
críticos de ordem antiescravagista, que visava transformar a
realidade dos povos africanos oprimidos e escravizados. O frade
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capuchinho francês Epifanio de Moirans OFM Cap (1644-1689),
pode ser considerado praticamente uma figura desconhecida na
história do pensamento filosófico e teológico ocidental. Porém, ele
lutou contra as injustiças com uma postura pautada numa espécie
de ética da virtude, vivendo intensamente os desafios de um
mundo em transformação e buscou encarar o problema da
escravidão com propriedade, pois:
[...]conhecendo em primeira mão a crueza da realidade da
escravidão e protestando contra essa realidade, redigiu um
tratado “Servi liberi seu naturalis mancipiorum libertatis iusta
defensio”, este texto específico versa sobre o tema, e acabou
sendo consagrado a condenar de modo peremptório a escravidão
negra (MONTES D’OCA, 2017, p. 282).

O frei capuchinho menor enfrentou os problemas que lhe
assolaram decididamente em nome da liberdade das pessoas
negras escravizadas. Desta forma, a abordagem de alguns
elementos de sua vida, pode nos ajudar a refletir sobre a intenção
de superarmos muitas das contradições práticas e teóricas
instaladas pela injustiça, ostentada pelas mentalidades
escravocratas na busca de construirmos uma filosofia social com
base na justiça restitutiva que desemboca na concretude de uma
mentalidade pautada pela liberdade civil.
Cabe a nós resgatarmos etiologicamente algumas das ações
que o pensador capuchinho menor se empenhou em realizar
teórica e pragmaticamente em nome da liberdade dos povos
negros. Tudo isso, se dá em razão da possibilidade de libertação da
escravidão e justa restituição dos danos causados as gerações
futuras dos povos vindos da África, que foram subjugados no Novo
Mundo colonizado pela coroa espanhola. Neste caso específico, nos
ocupamos com as ações deste missionário capuchinho que atuou
nas regiões da América colonial. Sua vida de missionário foi
marcada por uma postura ética antiescravagista, que visava
promover uma práxis libertária e crítica de atuação missionária
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neste Novo Mundo marcado pela escravidão indígena e africana. A
opção de vida de Epifanio de Moirans supôs o ato de sacrifício e
entrega, sendo isto algo que o conduzirá a experimentar a privação
da própria liberdade numa cela carcerária. Esta circunstância o
impedirá de continuar lutando em favor da instalação da liberdade,
justiça e direitos humanos para os povos negros escravizados nas
colonias do Novo Mundo (GONZÁLEZ, 2007a, p. XVII). A vida de
Epifanio de Moirans em sua tenra idade se desenvolve na família
dos Dunod a partir de 1644, ano de seu nascimento na localidade
de Moirans-en-Montagne na França.
No ano de 1665 com 21 anos Epifanio de Moirans ingressa
na ordem religiosa dos Frades Menores Capuchinhos e passa a
viver no convento de Vesoul, onde era localizado o espaço do
noviciado da província de Borgoña. O frade capuchinho era um
homem ativo e dotado de uma imaginação projetista, e no ano de
1678, ele presencia a progressiva subjugação do Franco Condado
que passará definitivamente a ser território francês, estes eventos o
marcaram e influenciaram profundamente a construção de sua
forma de vida cristã. Em 1676 o frade capuchinho consegue a
autorização do provincial da Normandia para viajar até à América
na companhia de Boaventura de Courtray. Ambos religiosos são
enviados para atuar na missão de Cayena, nas Índias Ocidentais.
Este território já tinha sido atendido anteriormente pelos frades
capuchinhos franceses e agora estava a disposição para o avanço
da evangelização. Em razão de esta ilha estar ocupada pelos
holandeses, os dois companheiros de missão são obrigados a voltar
para a Europa e acabam desembarcando na cidade de Lisboa.
Diante destas dificuldades eles escrevem ao rei Pedro II de
Portugal, para que lhes concedesse autorização para passar pelo
porto do Pará que fica ao sul do Amazonas, via pela qual poderiam
aportar em terras francesas. A coroa portuguesa nega tal petição e
os viajantes são obrigados a abandonar o porto amazonense e
rumar para Gênova (MOIRANS, 2007, p. 225).
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Após chegarem a Gênova no dia 18 de junho de 1677, eles
escrevem tanto para Inocêncio XI como para o secretário da
Congregação para Propaganda da Fé. Nesta mesma carta, os
mesmos prestam contas das decisões que foram tomadas e sobre a
impossibilidade de chegarem até a missão para qual foram
destinados. Isto se dá pelo fato de o caminho estar fechado e em
consequência da resposta negativa que tinha sido dada a eles pelo
governo português. Voltam a escrever para o órgão de Propaganda
da Fé no dia 10 de julho, sendo que desta vez solicitam uma
aprovação para serem acompanhados por alguns irmãos de ordem,
pleiteando que estas aprovações fossem válidas para todo o
território das Guianas. Esta petição é considerada e expedida pela
Congregação de Propaganda da Fé na data de 02 de agosto de 1677,
onde constava uma série de respostas a cada uma das petições que
tinham sido formuladas. O que lhes é concedido aqui é o direito de
exercerem as aprovações durante oito dias, e que tais sejam
direcionadas ao benefício dos fiéis que serão encontrados no
caminho desta viajem. Sobre a petição referente a possibilidade de
serem acompanhados por outros religiosos, isto lhes é negado, pois
todos os missionários só poderiam viajar com a devida autorização
da Congregação para Propaganda da Fé. Outra negação que lhes foi
apresentada é a de proibição de suas entradas na província de
Quaiacheu, tendo em vista que as ilhas americanas destinadas à
coroa francesa estão delegadas a atuação dos padres dominicanos.
Assim, isto tem de ser levado em consideração pelo fato de que esta
ordem religiosa não aceitava como oportuna a concessão de tal
autorização para a investida missionária dos frades capuchinhos.
Os frades capuchinhos retornam a missão que lhes tinha
sido destinada e começam a ação catequética de evangelização. No
ano de 1678 a situação é de que frei Epifanio está vivendo em
Martinica e o governador lhe propõe que comece a desempenhar o
seu ministério no território de Granada. Tudo indica que ele rejeita
tal proposta, de modo que em outubro deste mesmo ano, ele
embarca em uma canoa no mar do caribe de São Vicente para
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chegar até Terra Firme. Com amplo discernimento, neste espaço
de tempo e eventos, frei Epifanio acaba tendo contato com a
população natural destas ilhas. E, consequentemente, com os
povos africanos que tinham sido transportados para a realização de
trabalhos forçados e desumanos na condição de escravidão. Frei
Epifanio fica muito impressionado ao presenciar o jeito que se
trata os indígenas e, fundamentalmente, pelo abuso contínuo que
pressupunha a prática das encomendas. A partir daí ele se anima
em interagir com os indígenas na tarefa de catequese
evangelizadora, pois a sua intenção era a de estabelecer certo
contraste diante de tantos abusos provocados pela violência. Frei
Epifanio acaba questionando sobre que espécie de direito
legitimava tais ações truculentas dos encomenderos. Não podemos
estranhar a mobilidade que frei Epifanio tem e exerce no âmbito
das Antilhas, pois houve a criação de uma área no atlântico que era
controlada pelos “frades capuchinhos da Normandia e da
Bretanha, entre as costas da Guiné e as áreas americanas do sul
das Guianias, do Brasil e da ilha de São Cristóvão” (GONZÁLEZ,
2007a, p. XIX).
Este tipo de movimentação missionária estava
estreitamente jungida as operações mercantis dos portos do
Atlântico. Logo, as missões capuchinhas se desenvolveram debaixo
da tutela de poderosos como José de Paris e de Richelieu, que
fomentaram inciativas destinadas a feitura de oposição aos
interesses estritamente econômicos das colonias espanhola e
portuguesa. Entre os religiosos que teceram advertências sobre a
vileza da práxis da escravidão entre os frades capuchinhos, além de
Epifanio de Moirans, encontramos o seu também confrade seráfico
frei Francisco José de Jaca OFM Cap (1645-1690). Cabe o destaque
de que a Ordem dos Capuchinhos Menores já nasce como parte de
uma reforma dentro da própria ordem de São Francisco de Assis.
Sendo que esta vertente foi fundada no ano de 1528 pelo frade
Mateo de Basico e pelos irmãos Ludovico e Rafaele di
Frossombrone. Elemento importante desta trama é o de que
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diferentemente de outras ordens religiosas missionárias, os
capuchinhos chegaram à América oriundos do continente africano
e não diretamente da Espanha como as demais ordens religiosas
(BORGES, 1992, p. 671). Neste contexto, temos as posições que
aceitam com naturalidade a escravidão e aquelas que se levantam
com uma voz crítica contra esta prática que era justificada por leis
e títulos civis e religiosos. Tais posturas críticas se puseram em luta
constante pela liberdade e justiça restitutiva em favor e na defesa
da vida dos povos indígenas e africanos que estavam sendo
coercivamente destinados a servirem aos interesses socioculturais,
étnicos e econômicos no trabalho escravo fomentado tanto pela
cora portuguesa como pela espanhola no Novo Mundo colonial.
II. Sucinta análise do contexto mental dos debates sobre a
prática da ideologia da escravidão negra africana
A partir da segunda metade do século XVI, e especialmente
no século XVII, sob a autoridade dos clássicos da Filosofia Antiga,
Patrística e da Escolástica Medieval aconteceram
várias
abordagens sobre o estatuto e a prática da escravidão semelhante à
que a geração anterior tentou dar cabo por suas próprias contas,
“moveu os intelectuais católicos a enfrentarem questões morais
tanto teóricas como práticas, relativas à escravidão dos “africanos”
ou mais geralmente falando, dos “negros” e a correção moral e
jurídica da instituição que regulava a vida dos escravos” (PICH,
2015, p. 51-52). A respeito da prática da escravidão colonial
espanhola, temos que reconhecer que esta modalidade de
objetificação da vida humana extrapola a história do século
dezessete. Esta práxis ideológica já vem sendo operada desde a
antiguidade. E assim, cabe-nos a tarefa de lançarmos as seguintes
questões: (i) é admissível justificar moralmente que alguém viva
do trabalho escravo alheio? (ii) É justificável eticamente, o esforço
de legitimação da exploração escrava nas relações de trabalho
entre os seres humanos? (iii) como os defensores da liberdade dos
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escravos lidam com estes problemas? Um dos problemas civis que
atravessaram a história humana foi o da prática da escravidão.
Esta prática esteve presente na organização social, cultural e
conflitos étnicos e no modo de produção de muitos povos ao longo
da história e mentalidade humana. Inclusive, no mundo ocidental
onde esta forma de conduzir o governo das vidas usufruiu da força
de lei, que por sua vez a legitimou e, consequentemente, foi
apoiada por diversas construções mentais que visaram garantir a
sua implementação moralmente justificada tem seus ecos tanto na
gênese da Filosofia como na Teologia Cristã Ocidental.
Podemos notar que desde os textos mais antigos, tais como
os de filósofos gregos, os de direito romano, os das Escrituras
Sagradas judaico-cristãs e os dos filósofos e teólogos atuantes no
seio da igreja primitiva como é o caso dos Padres da Igreja, boa
parte do entendimento desta aporia, seguiu a linha de que este
modo de produção sociocultural foi uma espécie de castigo que se
derivava da realidade do dogma do pecado original. Todas estas
noções teóricas e práticas da escravidão desembocaram nas
discussões em torno das formulações jurídicas e filosóficas,
“presentes na instituição de normas referentes a tal problemática
da dignidade humana, e que compuseram boa parte dos debates
inerentes ao corpo doutrinal do direito das gentes” (GONZÁLEZ,
2014, p. 375). A escravidão africana e o tráfico transatlântico
realizados no século XVII foram aceitos pelos códigos morais desta
época tais como o direito civil, o canônico e pelas elaborações
conceituais de filósofos e teólogos morais que altercavam entre si,
“sobre se tal prática era lícita ou ilícita e se feria ou não a
privilegiada dignidade da pessoa humana” (MACEDO, 2009, p. 21).
Muitos foram os debates realizados em torno deste dilema
sociocultural que foi crucial para o exame de consciência da prática
da escravidão, num sentido de se os títulos eram justos ou injustos
no esforço de se fazer um quadro mental de justificação moral
desta empresa nas colônias americanas. De modo que estes não
tratavam das condições em que as pessoas eram transportadas nos
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navios negreiros, por exemplo, e de como viviam em seu estado de
escravas nas colonias hispano-americanas diariamente. Destas
discussões, participaram muitas vozes oriundas do seio da igreja
católica romana: tanto pessoas do clero secular, assim como do
regular. Cabe destacar que a Companhia de Jesus participou
intensamente do debate em questão. Em geral, para a mentalidade
dos jesuítas o problema era o da legitimidade e justiça das guerras
onde os povos africanos eram escravizados, “já que ao saberem
que os portugueses e espanhóis estavam chegando aos portos
coloniais, muitos reis nativos declaravam guerra a outros reis para
conseguir escravos e assim vendê-los” (GALLEGO, 2005, p. 105). O
padre jesuíta Luis de Molina S.J (1536-1600) em sua obra “De
iustitia et iure” datada do ano de 1593, faz menção ao fato de que a
maioria das guerras entre os povos negros não merecia essa
nomenclatura, mas deveriam ser encaradas como latrocínios. Logo,
os escravos que se faziam nestas ocasiões de conflito não eram
legitimamente reconhecidos por ele e que “grande parte destes
escravos, eram comprados pelos mercadores portugueses e
espanhóis injustamente” (ALILLO, 2014, p. 15). Para o padre
Alonso de Sandoval S.J em sua obra “De instauranda aethiopum
salutem” de 1627, a questão das pessoas escravizadas somente
tinha legitimidade se a guerra fosse legalmente justa. Conforme
segue argumentando o jesuíta:
Porque, na injustiça não pode haver senhorio instaurado sobre os
vencidos, nem o vencedor pode adquirir o vencido: porque um
injusto e ilegítimo título não se pode dar a ninguém, por isso não
se pode chamar este de senhor, mas apenas tirano (SANDOVAL,
1987, p. 58).

Outro aspecto vigente na mentalidade da época era o da
produção normativa de escravos em que se afirmava que o ventre
materno é quem concedia tal condição de escravismo hereditário
as crianças, sejam elas nascidas de mães indígenas ou negras.
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Neste contexto de mentalidades escravocratas, muitos se
tornavam escravos pelo fato de venderem a si mesmos, algo que
não era posto em debate por meio de um tipo de exame crítico das
consciências. A respeito da venda de sua prole por parte das
famílias, em razão de extrema miséria e necessidade, não havia
nenhum tipo de constrangimento moral já que os pais lhes haviam
dado a vida e logo detinham o direito de vender a prole
indiscriminadamente. Porém, formalmente esta operação teria a
reserva de ter que ser comprovada como algo de extrema
necessidade. Alguns pais vendiam sua prole para simplesmente
não terem trabalho ou apenas para obter moeda de troca tendo em
vista a comprar das mercadorias trazidas pelos colonizadores.
Alguns jesuítas como Tomás Sánchez, Alonso de Sandoval, Luis de
Molina e Fernando Rebello se posicionaram contra este tipo de
comércio. Para estes religiosos, não se deveria fomentar esta
prática de escravizar pessoas por qualquer simples de razão, mas
que tal prática teria que ser regulamentada com rigor. O ponto
importante era o de que “não seria lícito comprar pessoas para
conservá-las na condição de escravas” (GALLEGO; AÑOVEROS,
2002, p. 48). No que tange a questão das sentenças de pena de
morte em razão dos delitos cometidos pelos escravos, muitos
filósofos e teólogos concordavam com esta posição. Porém,
Sandoval se opõe a tal perspectiva, pois defende que era preferível
escravizar em detrimento de condenar estas a pagarem por seus
crimes com a própria vida. A questão para o jesuíta não girava em
torno da proteção da vida, porém ele estava preocupado em
preservar a liberdade destas, algo que implicava na vedação do
sacrifício das mesmas (HILLER, 2015, p. 433).
A noção de títulos que justificava a mentalidade da prática
da escravidão nem sempre foi respeitada, pois isto acabou gerando
uma série de novas formas de se obter e justificar a prática da
escravidão cruelmente. Neste cenário eram dois os argumentos
consagrados para buscar justificar moralmente a escravidão: (i) o
de que os africanos se beneficiavam com a escravidão, porque
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desta forma estas pessoas eram cristianizadas e civilizadas com a
chegada do progresso. Assim, lhes eram concedidas as
oportunidades de conhecer a Deus e obter a salvação, além de
imprimir em suas vidas e comunidades o processo de progresso
civilizatório. Um caso paradigmático é o de frei Bartolomé de las
Casas O.P, que em 1511 quando ainda era sacerdote secular,
aconselhou que se trouxessem as colônias hispânicas escravos
africanos para diminuir a morte dos escravos indígenas. Contudo,
no ano de 1552 em sua obra “Historia de las Indias”, o agora frade
dominicano muda de posição e faz uma crítica corrosiva a
escravidão violentamente forçada, denotando que o dever dos
colonizadores era o de agir como bons cristãos diante dos povos
colonizados (ALILLO, 2014, p. 38). Outro argumento relevante, (ii)
é aquele identificado em alguns testemunhos e que versava sobre o
pensamento de que na África todos eram escravos por natureza e
que estes faziam falta nos trabalhos de exploração das Índias,
sendo que aqui a justificação moral se apoia numa base de
hereditariedade escravista com enfoque na matriz não somente
economicista, mas também se supremacia étnica e sociocultural no
estado de coisas de se manter a hierarquia da então ordem moral
colonial.
Na perspectiva do jesuíta Diego de Avendaño S.J, religioso
que teve contato com esta realidade durante o seu trabalho
exercido no Peru. Os negros etíopes são necessários para que se
mantenha o cultivo das posições sociais hierárquicas que “são tão
necessárias nas Índias, pois sem eles esta república não poderá se
manter funcionando, de modo que tais interpretações estão
presentes claramente em sua obra “Thesaurus Indicus” de 1668”
(GARCÍA, 2009, p. 6). Na realidade o que estes filósofos e teólogos
faziam em referência crítica ao comércio negreiro, ou seja, a
compra e venda de pessoas escravas versava apenas sobre a
regularidade normativa destas práticas num confronto jurídico de
títulos justos e injustos. Mas, estes não questionavam radicalmente
as estruturas fundamentais da legitimidade institucional e mental
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da escravidão. Logo, para estes pensadores a escravidão era em si
mesma lícita, como pondera Sandoval que “não negamos que seja
convenientíssimo que haja servos e escravos no mundo, mas
dizemos que essa conveniência, escravidão e servidão sejam
justificadas” (SANDOVAL, 1987, p. 92). Como consequência destas
posturas estes pensadores se preocuparam em saber quem estava
exercendo o dever de averiguar se os escravos estavam sendo
comprados e escravizados de forma titularmente justa ou injusta.
Neste caso, para alguns isto era algo impossível de acontecer, já
para outros era uma tarefa a ser realizada pelo governo
colonizador através de seus delegados civis, bispos e demais
eclesiásticos. Um dos problemas que existiam para a verificação da
justeza de títulos de escravidão era a confusão dos idiomas no
processo de comunicação entre as pessoas no mundo recém
colonizado.
Nas operações de desembarque nos portos coloniais, tanto
os tradutores como os padres não conseguiam dar conta da
demanda de verificação da legitimidade titular dos escravos que
chegavam. Outro aspecto importante é o da problemática que
envolvia a morte de padres e escravos e demais funcionários da
coroa neste trabalho, devido às enfermidades ou as agressões que
estes sofriam da parte dos naturais em suas comunidades, sem
contar que muitos padres se dedicaram ao comércio clandestino de
escravos. O ato de denúncia destas injustiças foi encetado
incialmente por frei Bartolomé de las Casas que acusa o governo
colonizador de ter fomentado a prática comercial e
consequentemente o tráfico de escravos advindos das costas
africanas. (GALLEGO, 2005, p. 123). A partir desta constatação,
podemos refletir sobre as denúncias que a partir do ano de 1682, o
capuchinho frei capuchinho Epifanio de Moirans começou a fazer
contra essas práticas em seus escritos de denúncia destas injustiças
com os povos africanos. O frade capuchinho francês chama a
atenção, de uma forma categórica, para o fato de que a
responsabilização das autoridades governamentais em permitir
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que seus governados pudessem comprar e vender escravos
advindos do continente africano a revelia, não poderia ser
tergiversada. De modo que ao se omitirem da tarefa de inibir tal
prática acabam colaborando com a expansão desta mentalidade
alimentada por tais injustiças, assim argumenta frade capuchinho:
Assim, não somente os negros que furtam a outros e os vendem
para os europeus que de fato são os responsáveis pela prática dos
negros de tal barbaridade em razão de sua ambição e porque
consentem e cooperam com isto, estes são dignos de morte
temporal e eterna e não podem se esquivar de uma ou de outra
morte. Logo, tanto os reis como os príncipes cristãos, a quem
compete a gestão dos Conselhos reais, do comércio hispânico, da
Sociedade Parisiense, do comércio inglês, português e, sobretudo,
do holandês, todos os negociadores, administradores que os
transportam, os vendedores e compradores, em uma palavra,
todos os amos que possuem escravos são dignos de morte, em
razão de cooperarem com todo tipo de roubo violento dos negros
de África (MOIRANS, 2007, p. 66-67).

Podemos perceber basicamente como frei Epifanio de
Moirans aponta para a negligência da tarefa de averiguação da
legalidade dos justos títulos na chegada de escravos trazidos da
África no momento de sua compra. Fato é que todos partiam do
pressuposto de que adquirir escravos era algo naturalmente lícito.
Neste debate sobre a questão dos justos títulos de comprar de
escravos, quando pensamos em sua legitimidade ou não, isto não
significou absolutamente nada e muito menos inibiu o translado de
escravos vindos do continente africano para exercerem trabalhos
escravos forçados. Os jesuítas como vimos brevemente, acabaram
assumindo a postura de não responsabilizarem os compradores
por tal falha no sistema de verificação da licitude dos títulos. Por
fim, estes religiosos que questionavam de certa forma o comércio
de escravos vindos da África, acabaram consentindo com tal
prática devida ao volumoso número de pessoas negras que
desembarcavam nas colonias. Isto tendo em vista toda a
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complexidade e impossibilidade de regular a verificação da
validade e justeza dos títulos que faziam destes negros africanos
escravos legítimos ou ilegítimos, devido à contingência de pessoas
que chegavam às colônias para fazer o trabalho escravo. Contudo,
esta estrutural mental não permaneceu perenemente unânime,
alguns religiosos se levantaram intrepidamente contra tal prática
escravagista e argumentaram em defesa da liberdade dos povos
negros africanos, como foi o caso do frei capuchinho Epifanio de
Moirans que fez a defesa da liberdade civil e da justa restituição
dos danos concretos causados aos povos negros e as suas futuras
gerações, que constituiriam as populações das colônias hispanoamericanas em desenvolvimento no século dezessete.
III. Aporte da crítica à ideologia da escravidão com base na
justiça restitutiva e liberdade natural dos povos africanos
As implicações éticas e políticas da crítica à ideologia da
escravidão encetada por frei Epifanio de Moirans nos remetem aos
problemas da restituição justa e da liberdade civil devida aos
trabalhos prestados pelos escravos nas colônias espanholas. Aqui
temos algo que acaba sendo consequência imediata de defesa da
liberdade natural dos escravos, pois sem esta ação a liberdade não
seria plenamente realizada na visão ética do frade capuchinho
francês. Isto pode ser considerado pertinente, tendo em vista que
muitos danos permaneceriam gerando injustiças no decorrer dos
desdobramentos socioculturais. Logo, sem uma aplicação séria
deste tipo de justiça restitutiva, não se concretizaria a liberdade
plena dos povos negros escravizados que colaboraram com o
enriquecimento de seus subjugadores. A proposição do frade
capuchinho é a de que os subjugadores dos povos negros têm a
responsabilidade de restituí-los plenamente em razão de seu
trabalho escravo. A argumentação de frei Epifanio é de ordem
objetivamente prática, porque o ato de restituição dos trabalhos
escravos empreendidos pelos negros visaria suprimir a pobreza e
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fomentar a promoção do bem estar social destes povos e suas
futuras gerações, tendo em vista a liberdade que o direito natural
lhes garantia. Esta liberdade é de natureza originariamente
superior a todos os bens terrenos, ou seja, a escravidão é uma
péssima prática que reflete o pecado e a morte escatológica
(MOIRANS, 2007, p. 208). Em termos pragmáticos, a primeira
ação de restituição deve ser operada num sentido de se restituir a
liberdade por parte dos subjugadores injustos e daquelas pessoas
que agiram com má fé. Todavia, para Moirans o que tem de se
estabelecer é uma mentalidade de restituição e liberdade integral
como reparação do valor do trabalho realizado pelos escravos
negros. Esta tarefa tem de ser levada adiante mesmo que os
escravocratas sofram danos representativos com a perda de seus
bens materiais obtidos injustamente.
A fundamentação teórica que concede força ao argumento
referente a justa restituição que se concretiza com a liberdade que
frei Epifanio enceta em sua crítica, está presente na autoridade
advinda dos argumentos de santo Tomás de Aquino sobre a
questão da justiça, que consta em sua Suma Teológica exposta na
II-II, q. 57 a 80 (MASCARO, 2010, p. 111). Porém, a singularidade
aqui explicitada é a de que o frade capuchinho aplica tal teoria à
questão da escravidão negra. Contudo, a posição original de santo
Tomás sobre esta teoria é a de que tudo o que produz danos a
alguém, lhe nega aquilo que lhe está originando o dano. Logo,
todas as pessoas têm a responsabilidade de restituir tudo àquilo
que prejudicou dano a outra pessoa. O que está em jogo nesta
proposição que frei Epifanio assume em sua crítica é a salvação e a
própria vida eterna, pois ao defender a obrigatoriedade da
restituição dos trabalhos escravos prestados pelos negros, os
subjugadores deveriam reparar o erro e libertar os escravos para
assim obter a salvação eterna. Para o frade capuchinho a liberdade
e a vida eram entendidas como axiomas ontológicos de ordem
transcendente em relação a todos os bens imanentes, pois ambas
carregam consigo uma espécie de valor metafísico-escatológico. De
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modo que a prática da injustiça se reflete na manutenção da
instituição da escravidão, pois para o frade capuchinho isto era
algo que somente poderia ser superado em maldade pela morte
perenal. Assim, os escravocratas têm a responsabilidade religiosa e
moral de restituir os bens dos escravos pelo fato de os mesmos
terem trabalhado para a produção de tal riqueza, concretizando
com isso a noção de justiça e liberdade civil.
Desta forma, a liberdade era entendida como um bem
transcendente que estava em conexão com a própria noção de
soteriologia advinda da teologia cristã. O frade capuchinho francês
tomava como base para esta argumentação, a articulação de uma
teologia moral que pudesse ser forjada com a força de uma crítica
libertária contra a prática da escravidão africana que era
massivamente pecaminosa. Nesta direção, temos a argumentação
lógica de que com o fato de se propor a restituição para as vidas
dos descendentes de escravos, tal proposição resulta na sua
“libertação que implica no pagamento restitutivo de todos os danos
que foram sofridos como consequência de sua servidão coerciva”
(GONZÁLEZ, 2007b, p. 67). Dessa maneira, as tarefas de
restituição do trabalho e da liberdade requerem, inclusive, a
obrigação da parte dos escravagistas de reparação consciente das
injustiças feitas aos descendestes de escravos negros e a ação moral
de concretização da devida indenização em razão dos males que
sobrevieram sobre os mesmos ao longo do processo de comércio e
tráfico negreiro. Neste sentido argumenta Epifanio de Moirans:
E não apenas por serem herdeiros e sucessores de seus pais, mas
estão obrigados os donos de escravos a restituir o preço da
liberdade de seus pais que já faleceram em vista de seus trabalhos
e bens produzidos, mas ainda compensar todo e qualquer tipo de
dano, algo que se evidencia diante do juízo dos que são
prudentes. Porque tudo isto pertence por direito aos negros que
descendem destes antepassados escravizados, pois os benefícios e
danos de seu trabalho dizem respeito à vida de seus
descendentes. Logo, os donos de escravos estão obrigados a
restituir todos os bens e assim lhes conceder a liberdade, para
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que ajam coerentemente diante do juízo dos prudentes e dos
sábios, e não movidos obcecadamente pela avareza e pela malícia
dos gananciosos. Assim, segundo a doutrina de Santo Tomás que
ensina que: aquilo que foi subtraído não foi restituído, deve-se
buscar compensar isto por algo equivalente, na medida do
possível, assim como alguém tivesse arrancado de outro alguém
um de seus membros, tem a tarefa de recompensar o outro com
dinheiro ou com alguma outra coisa valiosa, atendendo a
condição de ambas as pessoas tendo em vista a decisão que deve
ser tomada por uma pessoa que age bem (MOIRANS, 2007, p.
199).

Disto segue-se a argumentação crítica encetada pelo frade
capuchinho menor que tem como objetivo a instauração de um
tipo de justiça que seja restituidora (corretiva) dos danos causados
aos escravos daquele momento presente, visando assim a
implantação de uma política que impacte as descendências destes
escravos que trabalharam forçadamente, e com isso projetando um
mundo mais justo e livre no futuro para estas comunidades
africanas. Esta espécie de justiça restitutiva, tem de ser posta em
prática como sinônimo de prudência e instauração da liberdade
civil concreta em favor dos negros escravizado, sendo isto algo que
mudaria o cenário do presente e do futuro no mundo colonial. Esta
proposta de justiça restitutiva tem a intenção de gerar um dever ou
obrigação de se nutrir a mentalidade e a capacidade agir pelo viés
da justiça restitutiva que corrigia os danos causados pelos algozes
da escravidão nas colônias do Novo Mundo. Dentro deste conjunto
de argumentos frei Epifanio de Moirans entende que aquelas coisas
que foram injustamente adquiridas por má fé, precisam ser
redistribuídas pelos indevidos proprietários destas, que são
obrigados a fazer a restituição corretiva de todo o seu valor aos
injustiçados. Isto tudo tendo em vista a reparação pelos danos
causados aos verdadeiros donos destas coisas, pelo fato de terem
sofrido com a ausência destas e suas benesses ao longo deste
tempo de escravidão injustificável. Se e somente se, esta injusta
posse é encarada como algo eivado de injurias, ou seja, como algo
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que vai contra a vontade daquelas pessoas que detém o legítimo
direito de posse das mesmas, neste caso o ato justo de restituição
não se concretiza apenas em razão da coisa em si, porém se
conflagra pelo motivo de desconstrução da própria ação injuriosa
praticadas pelos escravistas. Feito isso, o frade capuchinho infere
que os senhores de escravos tem a responsabilidade de restituir
integralmente e imediatamente os povos escravos africanos,
mesmo que ainda tenham adquirido os mesmos e os seus bens de
boa fé. Cabe a estes escravocratas a tarefa de repararem
corretivamente de uma forma justa a vida dos escravos com a sua
libertação, e assim isso deve ir além de qualquer pressuposto
meramente abstrato. Esta ação de justa restituição implica na vida
destes povos. Discernindo objetivamente os danos materiais que os
coloraram historicamente em situação calamitante de injustiça,
pela falta de condições materiais concretas, foram responsáveis
pela miséria de suas condições de vida no mundo colonial.
Para frei Epifanio, esta ação de justa restituição precisa ter
um caráter de integralidade material, pois tal ação não deveria em
hipótese alguma se situar em favor dos possuidores de escravos. A
história subsequente a implantação desta espécie de justiça
restitutiva precisa ser totalmente orientada a correção dos danos
cometidos as varias gerações de pessoas escravizadas. Sem
embargo, o comércio e tráfico de escravos não têm de influenciar
tais ações reparativas, e mesmo aquelas pessoas ou grupos que
obtiveram lucros nas colonias sem a posse objetiva de escravos,
têm de entrar nesta esfera corretiva da justiça restitutiva. Isto se
justifica pelo fato de que a ampla porcentagem das riquezas
produzidas nas colônias acabou sendo conquistada por meio do
injusto trabalho escravo. Portanto, a restituição justa dos bens
materiais aos povos escravos deve ser conduzida de um modo
integral, porque o problema da dúvida sobre a possessão dos
escravos de boa ou má fé não tem de travar tal processo corretivo
da justiça. Isto implica na devolução não apenas de uma parte dos
bens em razão de certa proporcionalidade de incerteza da
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quantidade de restituição que é inerente a própria dúvida. Todavia,
o que tem de ser posto em pauta, é a integralidade dos bens
obtidos indevidamente tendo em vista a possibilidade da prática
injusta da má fé quando se efetuava a compra de pessoas para
serem usadas no trabalho escravo. A argumentação da justa
restituição corretiva e integral dos danos, só tem validade para o
frade capuchinho francês, quando esta ação se dirige também aos
descendentes do tempo colonial presente e das futuras gerações de
escravos africanos nos desdobramentos do progresso sociocultural
e étnico nestas mesmas colônias. Este direito de indenização se dá
em razão dos “valores produzidos pelas gerações de escravos, tudo
isso em razão do tempo em que foram injustamente escravizadas”
(LÓPEZ GARCÍA, 1982, p. 99-100). Aqui a intenção é a de se
atender a restituição e correção material integral para a vida das
pessoas injustiçadas, tendo em vista a promoção da dignidade
humana e melhora das condições materiais para que se tenham as
condições de vida mais justas e equânimes com base na liberdade
civil.
A argumentação do frade capuchinho francês é norteada
pela máxima da liberdade natural que se concretiza com a
implantação da justiça restitutiva dos bens materiais aos escravos
vindos da África. No processo de correção dos danos causados aos
contingentes dos descendentes de escravos que foram
injuriosamente atingidos, a primazia é da máxima que privilegie os
escravos injustiçados na instauração deste processo corretivo. Esta
argumentação é equitativa e tem embasamento jurídico
solidificado e pautado na tradição filosófica e teológica que
apontava para liberdade ontológica e escatológica da vida humana.
Porém, a sua força também reside decerto na sua natureza que
está pautada na caridade evangélica. Segundo freio Epifanio o ato
de restituição dos danos causados aos povos escravizados nas
colônias tem de ser corrigido em sua integralidade, mesmo que na
perspectiva de algumas pessoas isso parece ser impossível. O frade
capuchinho não encontra dificuldades intransponíveis na
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realização de tal ação corretiva e enceta a sua crítica
argumentação:
Logo a restituição precisa ser realizada em sua integralidade, e
não apenas na ideia de liberdade, mas no que condiz aos seus
trabalhos, danos, frutos, etc., porque sofreram injurias sobre
injurias, algo que custou o sangue de uns e de outros e por isso os
bens foram se multiplicando com o verter de sangue e mais
sangue e assim a terra foi infectada, contaminada com este tipo
de trabalho vil. Logo, estão obrigados a sofrerem a perda de todos
os bens que possuem, pois pesa sobre os detentores de tais bens a
pena de condenação eterna e por isso, devem voltar da mesma
forma como vieram as Índias. Vieram nus e se enriqueceram com
sangue alheio; que regressem nus fazendo a restituição e pedindo
perdão pelo sangue derramado, porque o sangue dos negros
clama ao Senhor nas terras da América. (MOIRANS, 2007, p.
211).

Aqui temos uma posição tecida pelo religioso francês que
poderíamos dizer que é radicalmente comprometida com a justiça
e a liberdade da vida humana de forma holística. De modo que
podemos notar uma espécie de dialética barroca entre escravo e
livre, onde se busca a fundamentação de argumentos e práticas
que levam em consideração a tensão entre os valores teológicos da
caridade evangélica e a justiça filosófica que preza pela equidade na
correção de danos materiais. Sendo assim, podemos afirmar que os
argumentos encetados por frei Epifanio de Moirans contra o
paradoxo filosófico da ideologia da escravidão avançam no sentido
de penalizar os detentores de escravos e chamá-los a
responsabilidade e o senso moral, para passarem a praticar e
empreender em sua estrutura mental o ideal da teoria da justiça
restitutiva ou corretiva e o processo de implantação da liberdade
civil para os povos africanos. Não basta apenas a mera
consideração teórica de uma suposta libertação dos escravos
africanos, pois o que se quer é o reparo realmente material para
dentro da vida dos mesmos. Então, a liberdade aqui se traduz
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como compensação corretiva dos danos materiais que lhes foram
causados e a restituição justa dos valores concernentes aos seus
duros trabalhos de natureza escrava nas colônias de regime
escravocrata do Novo Mundo espanhol.
IV. Considerações finais
A argumentação de frei Epifanio de Moirans se distingue
significativamente do modo de pensar dos proprietários de
escravos e de todos os que participam do mercado escravocrata. O
frade capuchinho se apõe frontalmente ao tráfico negreiro
praticado nas colônias da recém descoberta América espanhola.
Para os escravagistas propor qualquer tipo de restituição e
correção de danos não fazia sentido algum, pois tal proposição não
se constitui como algo culturalmente e economicamente praticável.
Outro aspecto mental que estes senhores de escravos defendem é o
de que na realidade as relações de hierarquia nas colonias acabam
impedindo tal possibilidade, isto devido ao fato de que se a prática
da restituição justa dos danos causados aos escravos fosse operada,
isto provocaria a ruína da ordem sociocultural colonial. Frei
Epifanio de Moirans não se ilude ao propor a liberdade civil dos
povos africanos, pois sabe que não faz parte dos interesses dos
escravocratas que aconteça qualquer tipo de ação que objetive
instaurar a justiça restitutiva e, consequentemente, a manumissão
concreta dos povos africanos escravizados. Frei Epifanio de
Moirans denuncia o regime e estes proprietários de escravos, e
enceta a sua crítica que aponta para o fato de estes atos injustos
estarem totalmente dominados pela estrutura mental alienada da
ganância, da iniquidade e da malícia que gerava a crise de má
consciência.
O que na visão do frade capuchinho move estes
escravagistas é a pura ganância econômica, o racismo étnico e as
relações de poder hierárquicas, sendo os povos africanos para estes
apenas instrumentos naturalmente necessários para a obtenção de
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tal condição de superioridade material e cultural. Contudo, para o
missionário frei Epifanio de Moirans o valor absoluto e sagrado
neste cenário é o de defesa da vida do ser humano em sua condição
de criatura filiada a Deus num estado de liberdade natural. Sendo
tudo o mais de ordem inferior a tais axiomas teocêntricos. Por esta
razão, sabendo que os proprietários de escravos não levariam a
sério a proposta de libertação civil e justa restituição corretiva dos
danos causados aos trabalhos exercidos pelos escravos, ele insiste
em propor que a justiça deva ser realizada de forma equânime,
pois esta seria a única maneira de libertar concretamente os povos
africanos e indígenas escravizados. Para o religioso seráfico,
somente assim seria possível superar o estado de coisas inerentes a
vida social de castas nas colônias hispânicas que estava imersa em
relações de natureza injusta.
Esta justa restituição e correção dos danos causados
precisava ser planejada dentro de certa estimativa de tempo
plausível. Isto era algo que fortalecia o argumento do frade
missionário capuchinho para que esta espécie de justiça se tornasse
efetiva. Frei Epifanio de Moirans é prudente pelo fato de não
afirmar que tais pecados sejam eternamente mortais, porém ele
com um olhar extremamente realista, compreende que
dificilmente alguém que colabora para que tal sistema escravagista
prospere, possa ser absolvido pelo sacramento da penitência
dentro deste sistema escravagista de comércio e tráfico negreiro. O
missionário capuchinho menor afirma que não presenciou
nenhuma restituição integral delegada aos povos negros, mesmo
que tal necessidade tenha sido explicitada aos escravagistas e,
tendo como motivação, a própria demanda de uma teologia da
redenção e de uma ética crítica que leve em consideração a
liberdade natural e civil da pessoa humana em sua condição de
dignidade ontológica. Então, com a sua fundamentação filosóficoteológica pautada na justa restituição e na correção dos danos
materiais causados aos povos africanos escravizados, frei Epifanio
de Moirans enceta os seus argumentos a favor da libertação das
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pessoas negras subjugadas pelas mentalidades que ostentavam a
noção de legitimidade da práxis da escravidão na América colonial.
Referências
ALILLO, J.P. Esclavos de origen africano en las haciendas Jesuitas del colegio de
Tepotzotlán y de la hacienda de Xochimancas del colégio de San Pedro y
San Pablo, siglo XVII. Universidad Nacional Autónoma de México.
Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Tesis para obtener el título de
licenciada em historia. Acesora: Mtra. Georgina Araceli Reynoso Medina.
Enero,
2014.
Disponível
em:
<http://132.248.9.195/ptd2014/enero/0707541/0707541.pdf>. Acesso
em: 30 de maio de 2017.
BORGES, P. Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas, v. I, Madrid,
1992.
GALLEGO, J. A. La esclavitud en la América Española, Madrid, EncuentroFundación Ignacio Lamarrendi, 2005.
GALLEGO, J. A.; AÑOVEROS, J. M. G. La Iglesia y la esclavitud de los negros,
Pamplona, Universidad de Navarra, 2002.
GONZÁLEZ, M. A. P. La lucha por la libertad de naturales y africanos en las
Indias Occidentales (siglos XVI y XVII). In: Revista española de derecho
canónico, ISSN 0034-9372, Vol. 71, Nº 176, 2014, págs. 369-399. 2014.
Disponível
em:
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4893257>. Acesso
em: 27 de maio de 2017.
______. Epifanio de Moirans: expoente singular de la prática antiesclavista. In:
MOIRANS, E. de. Siervos libres una propuesta antiesclavista a finales del
siclo XVII. Edición crítica por Miguel Anxo Pena González y la
colaboración de C. Baciero, J. M. Soto, T. de Azcona y J. Labiano. CSIC,
Madrid, 2007a.
______. Una propuesta antiesclavagista de Primera Hora: el “Servi Liberi” de
Epifanio de Moirans. In: Summa Historiae, Revista de Estudiso
Latinoamericanos, Año II Nº 2. Número Especial: La Esclavitud Africana
em América, Lima-Perú, 2007b, págs. 29-70. Disponível em: <
https://www.academia.edu/21557640/Una_propuesta_antiesclavista_de

II - Filosofia Medieval | 123
_primera_hora_el_Servi_Liberi_de_Epifanio_de_Moirans >. Acesso em:
02 de junho de 2017.
GARCÍA, Á. M. “Diego de Avendaño y la abolición de la esclavitud”. In: En Solar,
órgano de la Universidad Científica del Sur, Lima, Perú, año 5, n. 5,
2009a. Revisado en Biblioteca Saavedra Fajardo de pensamiento político
hispano,
Universidad
de
Murcia:
Disponível
em:
<http://saavedrafajardo.um.es/WEB/archivos/solar/05/solar-00508.pdf.>. Acesso em: 31 de maio de 2017.
HILLER, R, F.. Alonso de Sandoval: a luta de um jesuíta em favor dos negros. In:
Problemata: R. Intern. Fil. v.6 n.2 (2015), p. 430-437 e-ISSN 2236-8612
doi:http://dx.doi.org/10.7443/problemata.v6i2.22602. Disponível em: <
http://periodicos.ufpb.br/index.php/problemata/article/view/22602/14
042>. Acesso em: 08 de agosto de 2017.
LÓPEZ GARCÍA, J. T. Dos defensores de los esclavos negros en el siglo XVII :
Francisco José de Jaca y Epifanio de Moirans. Caracas: Universidad
Católica Andrés Bello, 1982.
MACEDO, Paulo Emílio Vauthier Borges de. O nascimento do direito
internacional. São Leopoldo: UNISINOS, 2009. (Coleção Díke).
MASCARO, A. Leandro. Filosofia do direito. São Paulo: Atlas, 2010.
MOIRANS, E. de. Siervos libres una propuesta antiesclavista a finales del siclo
XVII. Edición crítica por Miguel Anxo Pena González y la colaboración de
C. Baciero, J. M. Soto, T. de Azcona y J. Labiano. CSIC, Madrid, 2007.
MONTES D'OCA, F. Discurso Antiescravista de Epifanio de Moirans sobre os
Títulos de Escravidão. In: Síntese, Belo Horizonte, v. 44, n.139, p. 279303, Mai./Ago., 2017.
______. Two Capuchin Friars in Defense of African Slaves' Liberty: Francisco
José de Jaca and Epifanio de Moirans. In: Patristica et Mediaevalia, v. 36,
p. 91-108, 2015.
PICH, R. H. Alonso de Sandoval S.J. (1576/1577 - 1652) and the Ideology of Black
Slavery: Some Theological and Philosophical Arguments. In: Patristica et
Mediaevalia, v. 36, p. 51-74, 2015.
SANDOVAL, A. de. De instauranda aethiopum salutem, introducción,
transcripción y traducción de Enriqueta Vila Vilar con el título “un
tratado sobre la esclavitud”, Madrid, Alianza Editorial, 1987.

A passagem do Fictum para o Actus na teoria
cognitiva de Guilherme de Ockham
Laiza Rodrigues de Souza1
Introdução
A concepção de Ockham acerca dos conceitos era de que
eles são realidades mentais existentes somente na alma. Sua teoria
pretendia ser compatível com seus posicionamentos metafísicos, a
saber, nosso autor apenas admitia a existência de indivíduos fora
da alma, resumindo a sua ontologia à substâncias e qualidades.
Então, o conceito é um universal que existe somente na mente.
Mas, como formamos conceitos universais a partir do contato
empírico apenas com indivíduos? Ockham sustentava que os
universais não possuíam nenhuma base objetiva no mundo
sensível. Assim, ele enfrenta a dificuldade epistêmica de explicar
como formamos os universais a partir do contato exclusivo com
particulares. Para tanto, ele considera universais como conceitos
que são formados através de uma sucessão de atos mentais. Além
disso, os próprios conceitos são eles mesmos atos de intelecção.
Assim, o processo epistêmico que leva a formação conceitual não
envolve nenhuma outra entidade metafísica que não os objetos
singulares e o indivíduo singular que faz a intelecção. Porém, até
1
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refinar sua teoria a ponto de evitar entidades mediadoras Ockham
adotava com alguma restrição o recurso ao fictum como elemento
explicativo. Neste trabalho iremos refazer o percurso e as razões
que o fizeram abandonar esta teoria em favor da teoria do ato. O
ponto de partida da nossa investigação é o problema dos universais
que está intimamente relacionada ao posicionamento do nosso
autor em relação aos conceitos.
O problema dos universais
A Isagoge de Porfírio foi concebida como uma explicação
das principais noções requeridas para analisar a doutrina presente
nas Categorias de Aristóteles e tem por objeto o estudo das
quinque voces: gênero, espécie, diferença, próprio e acidente. Os
universais corresponderiam ao gênero e espécie. O texto de
Porfírio é considerado o fundador do problema dos universais e
também aquele que norteia as discussões que ocorreriam
posteriormente no medievo pois, em geral, todos os pensadores
medievais que trataram do problema dos universais começaram
por tentar responder às questões postas por Porfírio. A Isagoge se
inicia com a formulação de um questionamento do qual provém o
problema dos universais. Porfírio anuncia que não tratará deste
problema, pois, segundo ele, ultrapassa os limites da lógica e do
Órganon. A complexa problemática dos universais origina-se das
três questões colocadas por Porfírio na Isagoge:
Antes de mais, no que tange aos gêneros e às espécies, acerca da
questão de saber (1) se são realidades subsistentes em si mesmas
ou (1.1) se consistem apenas em simples conceitos mentais ou,
admitindo que sejam realidades subsistentes, (2) se são corpóreas
ou (2.2) incorpóreas e, neste último caso, se (3) são separadas ou
(3.3) se existem nas coisas sensíveis [...] (TIRO, 2002, p. 35).

Quando Porfírio pergunta no que diz respeito aos gêneros
e espécies, se são realidades subsistentes em si mesmas ou se
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consistem apenas em simples conceitos mentais, ele está
remetendo ao tema de um primeiro debate entre Platão e
Aristóteles: se os gêneros e espécies existem realmente como
‘Formas Separadas’ ou se existem somente no espírito. A hipótese
de que os gêneros e espécies são realidades subsistentes, remete à
teoria platônica das Ideias, que seriam modelos perfeitos ideias das
coisas sensíveis. Segundo esta teoria toda a realidade sensível seria
o reflexo imperfeito e não realizado das Formas ideais, sendo
consideradas um modo deficiente de excelência em relação à
natureza das formas. Já a hipótese de que os gêneros e espécies são
simples conceitos mentais expressa a tese aristotélica segundo a
qual o universal é um conceito posterior às coisas na ordem do ser
extraído do sensível por um processo de indução abstrativa.
Do confronto das doutrinas aristotélicas e platônicas acerca
do universal surgem as correntes interpretativas da querela dos
universais no medievo. Os pensadores medievais se dividiram
entre realistas, nominalistas e conceitualistas. O realismo
exagerado se apoia na doutrina das Formas Inteligíveis de Platão.
Já o realismo moderado se fundamenta na concepção aristotélica
de que os universais são as formas fundadas nas coisas. O
conceitualismo também tem base aristotélica, mas com ênfase na
noção de que os universais são ideias gerais que existem somente
no espírito. O nominalismo, num outro extremo, se apresenta
como uma crítica à teoria platônica de que a realidade é composta
de Formas e defende que o real se constitui apenas de indivíduos
concretos, relegando os universais a nomes.
Guilherme de Ockham por ser um pensador do século XIV
herda todo o aparato conceitual da querela dos universais que se
iniciou após a tradução da Isagoge de Porfírio feita por Boécio no
século V. Existe entre os comentadores e historiógrafos a
divergência em classificar seu posicionamento na querela como
nominalista ou como conceitualista. Assim como seus
predecessores, Guilherme de Ockham trata dos universais à
medida que procura responder às questões de Porfírio. Podemos
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dizer que a solução de Ockham tem um caráter essencialmente
nominalista na medida em que sua contribuição reconfigura o
caráter metafísico da discussão acerca dos universais para um
âmbito lógico-semântico. A questão passa a ser analisada em
termos de proposição através de uma análise lógica.
Do ponto de vista metafísico, podemos afirmar que
Ockham faz uma redução ontológica e das dez Categorias de
Aristóteles ele mantém apenas a substância e a qualidade. Assim,
em sua ontologia minimalista não é admitido nada que não seja
substância ou qualidade, de modo que os universais não possuem
nenhuma existência real no mundo físico: “Nenhum universal é
uma substância fora da alma”. (OCKHAM, 1999, p. 161). A
discussão dos universais passa para o âmbito da linguagem e são
chamados de termos gerais, neste sentido, podemos dizer que
Ockham é nominalista, pois os universais enquanto termos gerais
são nomes em última análise. Entretanto, havia entre os medievais
a preocupação de que a linguagem e o pensamento tivessem uma
correspondência com a realidade de forma quase descritiva, assim,
ainda era preciso estabelecer qual a referência dos termos gerais.
Isto é, os sinais universais são sinais do que? Segundo Ockham os
termos gerais são sinais, afecções ou paixões da alma: “(...) o
universal é uma intenção da alma destinada a ser predicada de
muitas coisas” (OCKHAM, 1999, p. 165). Então o estado ontológico
dos universais é em última instância o de conceitos, qualidades
singulares que residem na alma. Neste sentido pode-se dizer que
Ockham é conceitualista porque reduz os termos universais a
conceitos existentes na alma.
Qualquer que seja o posicionamento adotado em relação
aos universais, seja ele realista ou nominalista, a maior dificuldade
concernente a este assunto diz respeito ao aspecto epistemológico
dos universais. No caso conceitualista, em que os universais são
conceitos na mente, como se explica o fato de termos somente
contato com uma realidade de entes individuais e pensarmos e
falarmos acerca de universais? No caso do realismo as teorias mais
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populares foram as que em geral admitiam o universal subsistente
separado dos particulares. A maior dificuldade que o realismo
medieval encontrou foi o problema metafísico de estabelecer como
os seres sensíveis adquiriam seu ser e seu nome dos universais.
Alguns recorreram a explicações teológicas, outros, como Duns
Scotus, admitiram um princípio de individuação.
Ockham estava particularmente interessado em evitar a
postulação de elementos intermediários entre as coisas e os
conceitos que temos delas na mente, e consequentemente evitar a
posição ontológica dos universais a título de substâncias fora da
alma. Dissemos que em sua teoria madura Ockham definiu os
conceitos como atos mentais: “E, portanto, deve-se conceder que
nenhum universal é substância, seja qual for a maneira de o
considerar. Qualquer universal é, porém, uma intenção da alma,
que, segundo uma opinião provável, não difere do ato de inteligir”.
(OCKHAM, 1999, p.164) O conceito se forma em nossa mente da
seguinte maneira: o objeto é causa de um ato cognitivo intuitivo do
qual posteriormente se formará um ato cognitivo abstrativo que se
reporta ao ato cognitivo intuitivo inicial:
“Assim, dizem que a intelecção pela qual intelijo homem é um
signo natural dos homens – natural assim como o gemido é signo
de enfermidade, ou de tristeza, ou de dor; e é tal signo que pode
estar pelos homens nas proposições mentais, assim como a
palavra falada pode estar pelas coisas nas proposições faladas.
(OCKHAM, 1999, p.164).

Assim, o universal enquanto conceito representa todos os
singulares que possuem uma similitude, que enquanto
conhecimento intuitivo é inteligido pelo intelecto de um único
singular que se assemelha maximalmente a seus semelhantes.
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A teoria do fictum
Entretanto, antes de adotar a teoria do ato, Ockham
formulou uma teoria chamada hoje de teoria do fictum. Segundo
esta teoria os conceitos eram meros objetos do pensamento.
Mesmo não admitindo universais nem naturezas comuns, Ockham
acreditava que pensamentos gerais requeriam alguns tipos
especiais de objetos: os ficta. Segundo Elizabeth Karger, os ficta
substituem as naturezas comuns. De fato, a primeira concepção de
Ockham acerca dos conceitos se assemelhava a de Tomás de
Aquino, segundo a qual os conceitos são produto ou objeto de atos
cognitivos. Isto é, já havia alguma aproximação entre os conceitos e
atos cognitivos, mas os ficta eram ainda uma mediação entre o
objeto real do mundo exterior e os conceitos mesmos, o que explica
a crítica de Karger de que eles substituíam as naturezas comuns
que Ockham tanto desejava evitar. Para Panaccio, a adesão de
Ockham à doutrina do fictum não era tão firme mesmo à época da
redação original da Ordinatio (Cf. PANACCIO, 1998, p.262). A
maior prova disto é que ele acaba abandonando esta teoria para
adotar a teoria que identifica o conceito com o ato do intelecto.
Aparentemente, Ockham admitiu o fictum em sua teoria para
garantir um tipo de unidade que pudesse assumir as funções de
sujeito ou de predicado nas proposições mentais universais, mas,
sem fazer apelo ao universal dentro do ser. Mas, quando ele
focaliza sobre as questões semânticas ele percebe que o que é
requerido para ser sujeito ou predicado de uma proposição
(mesmo uma proposição mental) é ser um signo, ter uma
significação e, portanto, em certa medida receber as funções
referenciais que são tematizadas pela teoria da suposição.
Nas Quaestiones in libros physicorum Ockham se posiciona
em favor da redução do conceito ao ato. Ele explica que o que quer
que seja preservado pelo apelo do fictum pode ser preservado pelo
apelo a um ato do entendimento. Assim, temos as cinco razões em
favor do abandono da teoria do fictum:
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1.1)

1.2)

1.3)

1.4)

1.5)

A primeira razão é que a o fictum não é identificado com
uma entidade natural, seja acidente ou substância, ele gera
uma dificuldade ontológica contra-intuitiva se tomado
como objeto da cognição.
Além disso, a instituição do fictum requer torna obscuro o
processo epistemológico, uma vez que um fictum não é
requerido analiticamente pela ideia de um ato de cognição
intelectual.
O fictum ameaça o realismo epistemológico porque
introduz um intermediário entre o ato de cognição e a
coisa ela mesma.
A função representacional dos conceitos gerais está
baseada na similaridade que os conceitos devem ter com as
coisas que representa. O ficta parece não ter similaridade
nenhuma com as coisas, uma vez que se trata de uma
entidade não real, não natural.
O ficta implica na existência eterna e necessária de um
reino de objetos puramente inteligíveis (que assegura a
condição de cognoscibilidade).

A partir do que foi dito, o fictum parece exigir uma
complexificação teórica. As cinco razões apresentadas acima
expõem os motivos para se rejeitar tal teoria. A seguir, então temos
as razões em favor da teoria dos atos mentais:
2.1)

2.2)

Se a verdade das proposições requer apenas duas coisas, a
saber o ato cognitivo e a coisa externa real, é inapropriado
postular uma terceira.
Conceitos devem ocupar o lugar de sujeito ou predicado
em proposições mentais. Atos podem fazer isso tanto
quanto o fictum. Para ser sujeito ou predicado de uma
proposição é necessário apenas ter suppositio, isto é, ter
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2.3)

função referencial e o ato cognitivo pode ocupar esse papel
sem prejuízos.
O ato tem capacidade de exercer a função de representar
significar e supor por algo fora da mente.

Para ser sujeito ou predicado de uma proposição é
necessário apenas ter suppositio, isto é, função referencial e o ato
cognitivo pode ocupar esse papel sem prejuízos. Uma vez que o ato
é capaz de realizar todas as funções do fictum de representação,
significação e suposição, este pode ser dispensado sem perdas
porque não se deve postular uma terceira entidade para explicar
aquilo que pode ser feito com igual eficiência sem tal postulação.
Esse é o princípio de economia conhecido como navalha de
Ockham, segundo qual uma teoria deve ser explicar utilizando o
menor número possível de premissas e entidades. Por todas essas
razões nosso autor acredita que qualquer que sejam as funções
exercidas pelo fictum, o ato mental pode desempenha-las sem
prejuízos. Além do mais, a adoção da teoria do ato mental evita
todas as complexificações geradas como consequência da adoção
da teoria do fictum.
Mas, o fictum enquanto intermediário entre mente e coisas
não é o mesmo que a natureza comum sugerida por Karger. Assim,
podemos nos perguntar: se o conceito é um ato cognitivo, qual é
exatamente o objeto deste ato? Isto é, como falar do objeto do ato
cognitivo sem torna-lo natureza comun? O ato cognitivo ainda tem
um objeto, não necessariamente um objeto real. Nosso autor
identifica o ato cognitivo que é conceito com o signo de vários
singulares: “Se atos conceituais são vistos como signos gerais,
somente seus singulares significatas são necessários que sirvam
como seus objetos”2 (PANACCIO, 2004, p. 27). Na teoria do
conceito enquanto ato, o conceito é um ato cognitivo abstrativo
2

(...) If conceptual acts are seen as general signs, only their singular significata are needed to serve as
object. (Trad. Livre de (PANACCIO, 2004, p. 27).
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formado a partir de um ato cognitivo intuitivo que, por sua vez, é
causado pelo contato com o objeto singular. De modo que o objeto
do ato conceitual é cada objeto singular do qual este mesmo é signo
natural.
Conclusão
Através da teoria do ato conceitual, Ockham mudou o
status ontológico do conceito quando tomou consciência de que o
ato de intelecção pode sem nenhum inconveniente ser visto como
um signo e desempenhar todos os papeis semânticos desejados.
Assim o ato de intelecção se tornou indispensável, enquanto o
fictum se mostrou supérfluo, e o ato mental ainda tem em seu
favor o fato de ser visto como uma simples qualidade do espírito
que não requer nenhum modo especial de existência. Assim
Ockham parece conseguir conciliar suas aspirações lógicas,
ontológicas e epistemológicas em relação ao conceito ao abandonar
a teoria do fictum para a teoria dos atos mentais.
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Da subversão do cético caminho filosófico
L. Hollanda1
Dentro do cristianismo, a questão sobre o embate entre fé
e razão se pôs desde a sua expansão, ainda na idade média, e teve
vigor para se colocar como questão filosófica central até o século
XVIII. Agostinho já argumentava sobre esse tema afirmando aquilo
que acreditava ser a iniquidade da razão humana frente à soberana
razão divina. Segundo ele (AGOSTINHO, 2015, pp. 324-25): “a
pobreza da inteligência humana se manifesta na abundância de
palavras”. Essa abundância de palavras se dá, ainda segundo
Agostinho, porque “a investigação é mais loquaz no buscar que no
descobrir”. Depare-se, então, o homem e a sua limitação
fundamental em relação a Deus. Seus pedidos ou súplicas a Deus
são sempre mais numerosos do que a sua capacidade mesma para
entender a razão dos acontecimentos aos quais elas estão
relacionadas. Há, portanto, uma tendência humana que deve ser
rompida, a qual faz com que – nas palavras de Agostinho – “a mão
que bate” seja “mais operosa que a mão que recebe”. Contudo,
ainda como parece ser claro no livro XII de Confissões, o meio para
romper com essa tendência só pode ser encontrado com o advento
1
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da fé. Isso porque, é exatamente com o fortalecimento dessa
dimensão puramente humana que o homem rompe com a sua
tendência racional e avança no seu buscar. É mediante a fé que o
homem rompe as barreiras da razão e se fia, sem vacilar: “pedireis
e recebereis; buscai e achareis; batei e lhe será aberto”. Ora, essa
noção será importante, logo em seguida, para Agostinho avançar
no livro XII e oferecer o que Brachtendorf (2008, p. 269) chama de
“uma alternativa à leitura dualista dos maniqueístas” no que diz
respeito, entre outros, ao problema do mal no mundo2. Já tendo
rompido com maniqueísmo, Agostinho (2015, p. 325) prenuncia:
“que mais seriam as trevas senão ausência de luz?”. Assim, não há
responsabilidade divina sobre o mal no mundo, o mal sequer tem
existência ontológica, é tão só a ausência de bem.
Tomás de Aquino (2005, p. 17), por sua vez, tomando um
caminho diferente ao tomado por Agostinho, dirá que, na verdade,
o que se chama de “mal” nada mais é que um estado de privação.
Assim sendo, em busca de avançar nessa direção, o que ele oferece
é uma explicação a qual classifica o ente “por si” de dois modos ao
menos:
I) De um modo que é dividido em dez gêneros;
II) Significando a verdade das proposições.
E dessa diferenciação é que se segue importantes
consequências que irão influenciar todo o fluxo do pensamento
tomista em O Ente e a Essência. Pois que, segundo ele, a diferença
na supracitada divisão consiste no fato de que “do segundo modo,
pode ser dito ente tudo aquilo do qual pode ser formada uma
proposição afirmativa, ainda que aquilo nada ponha na coisa;
modo pelo qual as privações e negações são ditas entes”; mas, por
outro lado, tal como do primeiro modo, “não pode ser dito ente
2

A noção oferecida por Agostinho será especialmente importante na modernidade para a metafísica
leibniziana.
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senão aquilo que põe algo na coisa” (AQUINO, 2005, p. 17-18). Em
assim sendo, tem-se que:
1) Tomando ente como em II, ele será tudo aquilo pelo
qual se pode ser formada uma proposição, a isso incluise privações e negações.
2) Já entendido como em I, só pode ser ente aquilo que
coloca algo na coisa. Por exemplo: em II pode cegueira
(privação) e negação (de uma firmação) ser entendida
como ente, mas isso seria IMPOSSÍVEL em I.
3) Portanto, em II, a essência não deriva de ente. Nesse
caso, algo sem essência também pode ser dito ente,
pois aqui seu sentido está tão só ligado à verdade das
proposições.
4) Assim, apenas em I é possível dizer que essência deriva
de ente.
5) Logo, a essência da coisa só é possível caso se entenda
ente como em I. O entendido como em I é o que
significa a essência da coisa. E nela o mal só pode ser
compreendido enquanto privação, mas não enquanto
ente.
Discussões de medievais como essas, apesar da grande
importância que tiveram para sua época, passariam a sofrer,
contudo, um contínuo descrédito – sobretudo a escolástica –
durante a modernidade3. Foi justamente uma espécie de aversão
nos modernos ao imbróglio entre teologia e filosofia, promovido
pelos medievais, que acabou criando um campo absolutamente
favorável para a retomada, com força, na cena filosófica, das
correntes céticas. Montaigne com sua retomada do ceticismo
3

Como bem lembra Peter Burke (1981), o movimento de rejeição aos medievais fica bem claro nos
humanistas do renascimento já no século XVI: “Renaissance humanists in this sense of term stood
out from their academic colleagues by their rejection of the ‘schoolmen’ (scholastici), that is,
medieval philosophers such as Thomas Aquinas, Duns Scotus and William of Ockham”.
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antigo e Descartes com o seu ceticismo-metodológico, qual o
levaria ao cogito ergo sum, só viriam a expressar o movimento de
afastamento daquela época. A escolástica e as suas teses são
rejeitadas4 na modernidade, o homem passa ocupar o centro do
debate filosófico, e o ceticismo floresce ao tomar espaço com
autores como Montaigne, Bayle e Hume. Isso sem contar, claro,
aquelas outras correntes – que escandalizaram até mesmo os
modernos – com trabalhos como os de Giordano Bruno e Espinosa.
Nesse interim, filósofos como Pascal5 e Bayle passaram a tirar uma
conclusão que viria a se cristalizar em toda a modernidade: fé e
razão não se misturam, especialmente nos debates teológicos. “Fé e
razão” deveio antinomia na modernidade, a escolástica inteira
estava assim golpeada, e o então século das Luzes caminhava para
o consentimento dessa dicotomia. Observando essa tendência, e
numa tentativa engenhosa de refreá-la, Leibniz lançaria seu
primeiro e único livro em mais de quarenta anos.
Indo pela mão contrária6, Leibniz publicou, em 1710, seus
Ensaios de Teodiceia, e lá o seu alvo principal foi Pierre Bayle7.
Contrário à tentativa de congraçamento entre razão e fé, um tema
4

Cabe dizer, ainda, que pela rejeição aos medievais como um todo, a modernidade foi responsável
por injustiças históricas para com aqueles, as quais até hoje não foram completamente erradicadas
no métier filosófico.
5

Sobretudo, o seu argumento da aposta é suficiente para coloca-lo nessa lista.

6

E, aqui, cabe dizer que se trata de uma dupla negação por parte de Leibniz, tanto no que diz
respeito à prática moderna como à práxis medieval. Isto é, se por um lado ele não podia concordar
que razão e fé eram conceitos antitéticos, como grande parte da modernidade acreditava; por outro
lado, tão pouco podia concordar com os métodos aplicados pelos escolásticos na tentativa de
conciliar razão e fé.
7

Leibniz foi perspicaz ao precificar a dimensão que teriam os trabalhos de Bayle, principalmente de
seu Dictionnaire Historique et Critique, para toda a modernidade posterior. Acredito mesmo que,
tendo passado sua vida inteira sem quase publicar nada, não seria puro acaso – ou por simples
vontade – que Leibniz decidira publicar suas ideias copilando sistematicamente seu pensamento em
Teodiceia. Ao ler a Teodiceia, e por diversas correspondências onde fica clara a rejeição de Leibniz ao
pensamento de Bayle, são fortes as razões para acreditar que o sucesso do Dictionnaire teve papel
central na decisão de Leibniz de publicar seu único livro desde Nova Methodus (1667). E Leibniz
estava certo a respeito do poder e da influência que as ideias de Bayle poderiam exercer sobre o
século que se iniciara. Bayle foi lido e mencionado por quase todos os grandes pensadores do século
XVIII, a eles se incluem Hume, Voltaire, Diderot, Shaftesbury, Mandeville e Berkeley.
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já amplamente debatido por toda a escolástica – qual deixou uma
longa literatura a respeito – Bayle chegara à influente conclusão: a
razão humana é um princípio de destruição e não de edificação.
Seria, pois, impossível uma conciliação ambas. Para ele, os dogmas
cristãos estão muito acima do que a razão é capaz de alcançar, uma
vez que eles se enraízam em mistérios que a ultrapassam. Estando
o cristão, portanto, condenado a perder no debate contra o cético.
Inconformado com essa afirmação de Bayle, mas observando
aquilo que via como sendo falhas cometidas pela escolástica,
Leibniz buscou dar uma resposta que satisfizesse os problemas
bayleanos e que, ao mesmo tempo, não reproduzisse os erros
cometidos pela escolástica. Segundo Leibniz, há uma falha central
nos escolásticos, e ela consiste, precisamente, no pensamento
demasiadamente teológico daqueles, qual os fizera deixar a filosofia
a mercê da teologia. Ele propôs, então, o desenvolvimento de uma
ciência dos mistérios da justiça de Deus (LEIBNIZ, 1999, p. 199), a
Teodiceia, que poderia encontrar a fórmula para dissolver o
ceticismo, qual manduca e ceva das controvérsias cristãs. Sua
Teodiceia, ainda que não pudesse compreender os mistérios da
justiça divina, ao menos poderia recolocá-los num outro patamar,
mais objetivo e vigoroso contra as supostas contradições que lhes
são apontadas. É justamente nessa “espécie de ciência” onde estão
traçados os pontos fundamentais, que serão usados por mim, para
a elucubração daquilo que chamo de "lógica da fé", a lógica cristã8.
Tendo isso em vista, o meu principal objetivo, aqui, é esclarecer de
que forma a Filosofia, especialmente aquela produzida entre os
séculos XVII e XVIII, pode ser tomada como ferramenta para a
subversão da suposta tendência filosófica, aparentemente
inevitável, de conduzir ao ceticismo quanto aos principais dogmas
da fé cristã. Para isso, será usado, como base principal nesse texto,
o Ensaio sobre o homem (1734) de Alexander Pope, os Ensaios de

8

É justamente a elucidação dessa lógica ao que me dedico atualmente.
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Teodiceia (1710) de Leibniz; e, como suporte fundamental, o
Dictionnaire Historique et Critique (1696) de Bayle.
***
Inicialmente, pode-se argumentar que houve certa
ingratidão de Leibniz, quantos aos escolásticos, no que diz respeito
a sua tentativa de conciliar fé e razão. Pois Leibniz seria, de
qualquer maneira, devedor9 histórico das correntes que surgiram
no medievo. Afinal, foram elas as primeiras responsáveis por levar
ao centro do debate filosófico a defesa da possibilidade de conciliar
fé-cristã e razão, qual Leibniz retomara na modernidade. Mais: que
a rejeição e o suposto afastamento da escolástica, que Leibniz
apregoara no início da Teodiceia, de nada adiantou para mudar o
resultado histórico da sua tentativa. Pois, assim como ocorrera
com os medievais, a corrente de conciliação entre razão e fé-cristã
saíra derrota no debate histórico. Hume, Voltaire e Kant10 são
apenas alguns dos influentes pensadores do século XVIII que
contribuíram para erradicar, de vez, tal discussão do núcleo central
do debate filosófico. Apesar do esforço de Wolf, a tese de
conciliação entre fé e razão fora abandona por todos os grandes
filósofos após a segunda metade do século XVIII11. Bayle saíra
vencedor dessa disputa.
9

Um desses débitos históricos de Leibniz com a filosofia medieval foi muito bem caracterizado por
Maria Rosa Antognazza (2014, p. 174), segundo quem Leibniz está “closer to Aquinas’s view that
matter is pure potentiality and, as such, cannot exist without one form or another inhering in it,
than to later Scholastics”.
10

Kant publicara, inclusive, já no final do século XVIII, um incisivo texto contra as correntes as quais
então identificara como teodiceias, mostrando o alcance que as ideias de Leibniz já atingiam naquela
época. O título dado por Kant não poderia ser mais direto: Sobre o fracasso de qualquer tentativa de
teodiceia.
11

É inegável, contudo, a influência das ideias de Leibniz sobre toda a posteridade. Se o discurso de
conciliação fora completamente abandonado entre os grandes filósofos após a segunda metade do
século XVIII, o mesmo não se pode dizer das outras ideias de Leibniz. Seja na filosofia, na
matemática, na física ou na lógica, não houve grande pensador nos séculos seguintes sobre os quais
Leibniz não tenha exercido algum tipo de influência.
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Contudo, antes de se acusar Leibniz de ingratidão
intelectual, deve-se reconhecer o quadro histórico em que ele se
encontrava. Sua Teodiceia é uma tentativa de frear os discursos de
matriz bayleana. Portanto, não marcasse bem o lugar das suas
teses, e a diferença entre elas e os medievais, Leibniz poderia
perder, antecipadamente, o interesse12 do seu leitor. Afinal,
naquela época, após o renascimento, os medievais já estavam
erradicados do centro do debate filosófico. Num segundo aspecto,
também não é verdade que Leibniz não reconhece seu débito
histórico com os medievais. Ele reconhece que o esforço de
conciliação entre fé e razão é antigo, credita os medievais. Todavia,
o que de fato ocorre é que, apesar de ver na escolástica uma
tentativa engenhosa, Leibniz reconhece que ela acabou fracassada.
E o fracasso do esforço da escolástica em conciliar fé e razão
consiste exatamente num duplo fator. Primeiramente, em razão de
que “a teologia havia sido muito corrompida pelo infortúnio dos
tempos, pela ignorância e pela teimosia” (LEIBNIZ, 2013, p. 77). E,
segundamente, o insucesso em fazer conhecer a conformidade da
fé com a razão também se deu porque entre os escolásticos “a
filosofia, além de seus próprios defeitos, que eram muito grandes,
encontrava-se sobrecarregada pelos da teologia, que, por sua vez,
se ressentia da associação com uma filosofia muito obscura e muito
imperfeita” (LEIBNIZ, 2013, p 77). Coube a Leibniz, portanto, a
12

A engenhosidade de Leibniz, pela qual aqui argumento, pode ser notada já na própria maneira
como ele escolheu dispor os ensaios que compõe a sua Teodiceia. Logo nos dois textos introdutórios
(Prefácio e Discurso preliminar), Leibniz demarca com exatidão o terreno sobre o qual ele trabalhará
e o que ele propõe como irredutível às teorias anteriores. Assim, logo no inicio do seu livro, se
Leibniz já demarca sua oposição às teses anti-conciliatórias de Bayle, ele não o faz, contudo, sem logo
deixar claro que isso não representa nenhuma retomada dos medievais. Essa preocupação de Leibniz
em deixar – imediatamente – claro ao seu leitor o distanciamento que a Teodiceia tem dos medievais
fica claro em dois principais momentos: I) já no parágrafo 21 do Prefácio, quando diz que a proposta
de Agostinho não resolve absolutamente nada sobre o problema do mal, e II) no Discurso preliminar
quando, falando mais diretamente com a escolástica, diz que ela “não atingiu o sucesso que se podia
esperar”. Nesse sentido, ainda num claro flirt com o leitor cristão de sua época, logo no parágrafo 32
de seu Prefácio, ele caracteriza Espinosa como “peripatético”. Assim, se sua Teodiceia, por um lado,
não decai nem em Bayle e nem nos medievais; por outro lado, ela tão pouco admite espinosismos ou
brunismos.
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construção daquilo que ele mesmo denominara como sendo uma
“espécie de ciência” ou, de outro modo, uma “doutrina da justiça
de Deus” (LEIBNIZ, 1999, p. 199), teoria essa que, até então, estava
encoberta sob copiosos mistérios do Evangelho. Essa é sua grande
inovação frente ao antigo esforço escolástico de conciliação.
Em assim se tratando, o que Leibniz desenvolve na sua
Teodiceia é precisamente uma série de dispositivos a fim de
subverter os caminhos impostos pela razão que poderiam levar ao
ceticismo. Essa, pode-se ainda dizer, se trata da mais engenhosa
tentativa de defender um racionalismo-teológico que então já
estava cambaleante. Um racionalismo que apenas por causa de
Leibniz não fora diretamente nocauteado pelo Dicionário de Bayle.
Leibniz conseguira protelar a luta por mais algumas décadas após a
sua Teodiceia. Portanto, essa última foi, digamos, o balão de
oxigênio dado àquele racionalismo qual Leibniz defendera durante
quase toda a sua vida. Esse mesmo que, pelos fortes ataques de
Bayle, estava prestes a ser nocauteado... e foi então que Leibniz
teve de intervir. Ele admite sem culpa13, fora obrigado a lançar sua
Teodiceia antes que seu racionalismo-teológico fosse derrotado
prematuramente, vergonhosamente... injustamente nocauteado. A
Teodiceia de Leibniz, pois, foi um grito, um grito que ecoou
durante todo o Século das Luzes e que, de tão forte, foi ainda capaz
de persuadir pensadores como Alexander Pope e Rousseau14. Mas
não só, o grito de Leibniz continuou a ecoar, e ecoa até os dias de

13

Leibniz não perde tempo na sua Teodiceia para confessar a necessidade em que se viu, ao olhar o
quadro filosófico da sua época, de reunir – sistematicamente – seu pensamento sobre a presente
problemática aqui trata. É logo no sétimo parágrafo do seu Prefácio que ele admite: “Fui obrigado a
reunir meu pensamento sobre esses assuntos, ligados entre si, e partilhá-los com o público. Pois é
isso que me empreguei a fazer nos Ensaios que aqui ofereço, sobre a bondade de Deus, a liberdade
do homem e a origem do mal”.
14

Rousseau – numa rusga histórica com Voltaire (o mais ferrenho crítico ao otimismo filosófico
defendido por Pope e Leibniz) – escreverá sua célebre Carta Sobre a Providência (1756) em resposta
às críticas de Voltaire à corrente otimista, tomando assim o partido de Leibniz e Pope. Dessa questão,
tratarei especificamente num texto a ser publicado ano que vem.
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hoje15. Um grito captado por Alexander Pope16 que nem mesmo
Wolf conseguira expressar. Um grito que, após entrar por um
ouvido inglês, pela boca desse sai: whatever is, is right!
Passarei, portanto, a tratar das soluções que os trabalhos
de Leibniz e Pope podem oferecer para problemas (que a razão
parece impor) ligados aos dogmas cristãos, tais como os apontados
por Bayle. São as respostas e a subsequente possibilidade do
desenvolvimento de uma lógica da fé-cristão aquilo o que me
interessa apontar, aqui, como tendo seus traços iniciais no seio da
Teodiceia e, consequentemente, no Ensaio de Pope. Desta forma,
examinar-se-á, em linhas gerais, como é possível, racional e
logicamente, subverter aquela tendência ao ceticismo apontada por
Bayle. Principalmente, quando se é confrontado aos espinhosos
temas como o problema sobre a origem do mal frente a
determinadora bondade de Deus; e o livre-arbítrio do ser humano
junto à imputabilidade moral sobre seus pecados quando ele não
escapa senão da determinadora ação de Deus. Asserções essas que,
à primeira vista, podem se afigurar como inconsistentes e
contraditórias. Para impedir a admissão da tese de Bayle, e enfim
abrir campo para o futuro delineamento de uma possível lógica
cristã, é preciso que, nesse texto, se demonstre de que maneira há
uma possibilidade do acordo entre a razão e os mistérios da fé.
Congraçamento esse o qual Leibniz apregoa já no início da
Teodiceia. E, ao meu ver, uma tal maneira não pode ser buscada
senão nas filosofias do século XVII e XVIII.
Não se trata, aqui, portanto, de nenhuma tentativa de
provar Deus, nem de provar quem está certo ou errado nas
disputas acerca dos dogmas cristãos, muito menos de um retorno à
15

Minha tentativa de delinear a “lógica cristã” não se guia senão ainda por um eco do grito de
Leibniz, solto há mais de três séculos. Como fica claro pela nota número 10, o descrédito dado pelo
centro do debate filosófico à tentativa de conciliação, nos séculos posteriores à Teodiceia, não
implicou em descrédito aos conceitos de Leibniz. Além disso, principalmente no último século,
lateralmente ao centro do debate filosófico, formou-se uma longa tradição de comentadores das
ideias de Leibniz, movimento que começara logo no século XVIII com Wolf.
16

O eco do grito de Leibniz, então tão forte, fizera Pope berrá-lo três vezes em seu Ensaio.
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escolástica. Se trata, em vez disso, de mostrar que é possível o uso
da razão para responder a problemas da fé-cristã sem que a
corrente de concitação esteja resignada à derrota cética. Portanto,
se trata de mostrar como – partindo aqui mais especificamente de
Leibniz e Pope – pode-se subverter a tese a respeito da
impossibilidade de responder às mais bem formuladas objeções a
respeito daqueles mistérios em que os dogmas centrais da fé cristã
estão fundados. Expondo, pois, de quais formas se faz possível não
decair sempre em ceticismo, diferentemente do que acreditava
Bayle e demais opositores de sua época. E que, portanto, a razão
também tem seu aspecto favorável à corrente qual é a favor da sua
conciliação com a fé. Inicialmente, parto de um quadro de
refutações17 oferecido por Leibniz ao final de sua Teodiceia.
Tomarei vantagem de parte desse quadro para melhor esclarecer
os modos de subversão que podem ser apontados em Leibniz e
Pope, na Teodiceia e no Ensaio sobre o Homem, respectivamente.
***
Objeção18: Aquilo que virá a ser, aquilo que já foi previsto por Deus
(onisciente), está predeterminado.
Todo evento é assim.
Logo, todo evento está predeterminado.
Fazendo parte dos eventos, a ação do homem está determinada.
Do predeterminado segue-se o necessário.
Tudo que é necessário não permite liberdade.
17

Reproduzo, então, algumas das principais objeções feitas a dogmas notadamente cristãos e que
Leibniz apresenta no anexo “Resumo da controvérsia reduzida a argumentos em forma” de sua
Teodiceia. As respostas para esses problemas, resumidamente expostas no mencionado capítulo, são
resultado do longo percurso que o filósofo percorreu durante todo o seu texto. Por uma questão de
espaço disponibilizado para publicar esse texto, e visto que apenas um ensaio seria insuficiente para
lidar detalhadamente com todas, faço uso então apenas de algumas dessas questões mencionadas
por Leibniz, que são, a seguir, reescritas por mim, a fim de delimitar com maior precisão os tipos de
objeções contra dogmas cristãos. Essas que, portanto, de alguma forma, dificultariam a tese de
conciliação, então defendida na Teodiceia, no Ensaio, e de fundamental importância para minha
Lógica Cristã.
18

Ver nota anterior.
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Ao homem não se permite a liberdade.
Não é livre aquele ao qual não se permite a liberdade.
O homem não é livre.
1. Prossilogismo. Dado a existência do pecado no mundo, ele já estava
predeterminado.
Todo predeterminado é necessário.
Todo pecado é necessário.
2. Prossilogismo. É sempre impossível não pecar (ou de outro modo,
todo pecado é necessário).
Se é sempre impossível não pecar, então é sempre injusto punir.
Deus determina e pune o homem.
Deus é injusto ao punir.

Pensando a partir da filosofia de Leibniz, há um problema
fundamental que condenaria toda a cadeia de raciocínios dessa
objeção e, consequentemente, seus prossilogismos. A falha no
argumento se dá a partir da proposição “do predeterminado seguese o necessário”. Isso porque o fato da predeterminação dos
acontecimentos não implica a necessidade deles, i.e., não implica
que não haveria outras possibilidades: “toda gente concordará
estarem assegurados os futuros contingentes, visto Deus os prever,
mas daqui não se segue a sua necessidade” (LEIBNIZ, 2004).
Determinação implica, pois, em contingência, não em necessidade.
Como bem lembra Tessa M. Lacerda (1997, p. 6) “a previsão dos
futuros contingentes não os torna necessários, a causa da
presciência (entendida com base na definição lógica de substância
individual) parece deixar espaço apenas para um fatalismo
absoluto”. Assim sendo, a contingência – ou tal “fatalismo
absoluto” de que tudo irá acontecer como está determinado para
acontecer – não se opõem à liberdade por causa da existência
virtual de eventos contrários. Noção essa, pois, que tira os
acontecimentos do mundo do cárcere da necessidade, e os recoloca
numa contingencialidade absoluta. Uma ação é contingente porque
não é necessária, porque seu oposto não implica em contradição,
i.e., é sempre possível. E é justamente levando, a fundo, a análise
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dessa contingencialidade absoluta que Paul Lodge e RodriguezPereyra (2011, p. 235) concluem haver “evidências textuais e razões
filosóficas que sugerem que Leibniz”, ao acreditar que “todas as
verdades sobre indivíduos com noções infinitamente complexas
são contingentes”, teria também colocado verdades como ‘César é
César’ nesse grupo de verdades contingentes.
Ora, como espero ter deixado claro antes, esse texto se
propõe a expor os elementos dados pela modernidade para
subverter a razão-cética, e não a analisar pormenorizadamente o
estatuto de eficácia dessa prática. Em assim sendo, cabe buscar os
argumentos que podem ser oferecidos para driblar a eficiência das
práticas hereges da razão, quais colocariam o cristão no famoso
dilema de Bayle: ou abandona-se a razão ou torna-se ateu, cético...
herético. Assim sendo, uma inevitável pergunta vem à mente:
como escapar do já exposto encadeamento racional de conclusões a
partir da objeção acima citada? É, pois, aquele ataque de Leibniz na
semântica do conceito de determinação, a pouco mencionado, que
parece, portanto, apontar o caminho indispensável para encontrar
uma resposta. Cabe dizer, tal prática subversiva de Leibniz, de
reelaboração de um dado conceito estável, como o de
determinação, é fundamental para escapar da admissão da validade
de engenhosas objeções como a supracitada. Essa prática operada
por Leibniz também nos serve para entender o próprio modus
operandi das práticas subversivas, ou revolucionárias. E isso é
fundamental, uma vez que apenas por meio delas se consegue
reelaborar/criar e, portanto, trazer a tona o que se poderia chamar
de novas-perspectivas19. Pois, em toda prática subversiva, é
necessário escapar da necessidade das relações e avançar do dado
imposto para aquilo o que chamo de não-dado necessário. Ao
19

Isso o que chamo de nova-perspectiva pode ser percebida sob a luz de práticas das quais ela não é
senão o seu resultado mais notável, tais como: transferir para o sujeito o starting point do
conhecimento da verdade (Descartes); excisar do conceito de determinação a noção de necessidade
(Leibniz); eliminar a necessidade das relações habituais, mitigando ao status de crença o que então
se tinha como conhecimento (verdadeiro) das relações por meio das quais operamos nossas ações
(Hume), etc.
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perlaborar a semântica do conceito dado, descobre-se que o nãodado do conceito esconde o poder daquilo que se pode chamar
dado-do-não-dado. É pelo dado-do-não-dado que se pode avançar
numa direção oposta ao dado de um atual conceito estável.
Portanto, toda prática subversiva é também uma prática com
movimento em direção a não estabilidade. Enquanto o dado-dodado conserva, o que é dado pelo não-dado do conceito avança na
sua direção exatamente oposta: a revolução. Assim, o que hoje é
conservador, o pode ser ainda que ontem tenha sido
revolucionário.
Eu explico: falar em cristianismo, especialmente de uma
maneira não opositiva, em termos subversivos só pode, ao
primeiro olhar, parecer estranho. Afinal, como nunca antes na
história, o cristianismo tem sido visto como conservador. E o que é
conservante não pode ser senão contrário ao mutante. Contudo,
esse é um trabalho filosófico. Portanto, e enquanto tal, ele deve ter
algo mais a oferecer que um conservante. É a Teologia, não a
Filosofia, que pode fornecer conservação ao cristão, e aí reside sua
importância para o quadro geral das relações intelectuais
humanas. Mas, ao não acompanhar as mutações do mundo, uma
religião de um mundo mutante, enquanto está em conservante,
tende assim a perder militantes20. Foi isso o que ocorreu com a
Igreja Católica Romana21. É por isso que se deu uma reforma
protestante. Pois tudo é mutante. Jesus Cristo é um marco tão forte
na história justamente por seu papel central que marca uma

20

Relembro, aqui, o famoso termo usado por Erasmo de Roterdam para caracterizar o cristão
praticante e atuante em seu Manual do Cristão Militante (1502), onde protesta contra o cristianismo
protocolar oferecido então Igreja Católica. Diferentemente do que se poderia imaginar,
curiosamente, sua crítica à igreja romana foi por ela tolerada.
21

Nem mesmo a igreja católica – então conservante – abandonou o mutante. Dai a necessidade de
seus concílios, momento onde a igreja sai do conservante e admite o mutante, i.e., o dado não dado
pelo anterior dado. É, de certo, que essa capacidade, de mudar e de se reelaborar mediante sua vista,
qual fizera dela a mais longeva doutrina cristã viva. Dois mil anos resistindo mesmo após a
revolução proteste, é essa a explicação. Mas, como nunca antes, ela perde militantes, as vezes para os
protestantes, as vezes para o ateísmo. Não é hora de um concílio?
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profunda22 mudança no quadro geral social humano. Ele não só
acompanhou a mudança, mas foi ela própria. É justamente nesse
sentido em que, antes, Sócrates agira, tão revolucionário, e
também condenado. Jesus Cristo, núcleo fundante do cristianismo:
defendeu uma prostituta, desafiou as leis impostas, enfrentou
cobradores de impostos, não se curvou ao imperador... se pôs
como fator revolucionário num quadro geral estável. Ameaçou,
pois. Foi assassinado.
Contudo, 1500 anos depois, a religião que nele se inspirou,
se bifurcou. E qual a razão? Revolução. A conservação não se
perpetuou, nem poderia, os gritos dos protestantes já não mais
podiam ser calados. Lutero ascendeu como líder... Zwinglio,
Calvino, Knox... chegamos a hoje, com múltiplas divisões: o cristão
diz-se de vários modos; cada dia mais, mais multiplicação. Que é o
cristão senão um conceito plural em meio a quase incontáveis
práticas opositivas de doutrinação? Talvez essa seja a característica
que torne a prática cristã vigorosa, a pluralidade de posição sem
deixar de ser cristão. Ela, diferente de todas as outras práticas
religiosas, ao mesmo tempo em que se denomina sob a égide de
um conceito, ao qual oferece uma tese, a essa tem sempre uma
antítese23 sem, contudo, chegar a uma síntese. No cristão está,
pois, imbricada a multiplicatio ad infinitum. Talvez, pois, mesmo
que todas as religiões acabem, o cristianismo seja banido, ainda
assim, resistirá o cristão. Mas por quê? Porque antes de se acabar
com o cristianismo, multiplicar-se-ão os cristãos. É impossível
contar quantos cristãos existem no mundo, porque o cristão não se
funda mediante uma doutrina/denominação cristã, mas mediante

22
23

A mais profunda intervenção história da sociedade civil.

Ainda que essa antítese tenha sempre estado imbricada no coração cristão, ela nunca atuou de
forma tão forte como desde a revolução ou reforma protestante. Apesar das controvérsias históricas
concernentes ao movimento, é inegável que ele afetou drasticamente todo o andamento histórico da
organização cristã no mundo. Portanto, ainda que nesse sentido mais estrito, é possível enxergar o
aspecto revolucionário do movimento protestante.
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o seu próprio coração24. Essa é a res christiana. Todavia, em que
propriamente consiste a res christiana, que faz do cristão um
cristão, independente da doutrinação ou denominação? Nenhuma
resposta pode ser dada senão a já mencionada: o coração. E por ser
um coração humano, é um coração vivo num humano dividido:
amor-de-si25 e razão dividem-se tanto no homem quanto no
cristão. Ninguém, nunca antes, percebera tal divisão no humano de
mais bela forma que Alexander Pope:
Two Principles in human nature reign;
Self-love, to urge, and Reason, to restrain;
Nor this a good, nor that a bad we call,
Each works its end, to move or govern all:
And to their proper operation still,
Ascribe all Good; to their improper, Ill.
Self-love, the spring of motion, acts the soul;
Reason's comparing balance rules the whole.
(POPE, 1988 [1734]).
***

Afinal de contas, que implicação resulta dessa afirmação de
Pope, de que o humano está dividido entre razão e self-love? Que
há tremor, terremotos indissociáveis do homem. Que não há a
ataráxica26 estoica, não há o nirvana budista. Existir para o cristão
é, pois, sobreviver aos tremores, mesmo aos de mais alta
intensidade sísmica. E aí reside uma peculiaridade do cristão, que
ainda precisa ser percebida: ele está disposto num dado que não
24

É apenas quando, e também enquanto, uma doutrina conversa com seu coração que o cristão a
segue, se a nenhuma identificar-se, ele cria. Quando já não podia mais seu coração identificar-se com
a Igreja Católica de Roma, o cristão se rebelou. Então, criou. E, desde lá, tem-se criado uma
incontável quantidade de práticas doutrinárias para denominação do cristão, as quais ele promove
por seu coração.
25

Esse é, também, um conceito importante presente no século XVII, ainda que tratado numa
perspectiva diferente da tomada por Pope. Leibniz, por exemplo, tematiza o amor de si nos
Elementos de direito natural.
26

O estado de ataraxia, defendido pelos estoicos, está do lado oposto ao otimismo. Sem otimismo,
sem a certeza duma salvação vindoura, não há cristianismo. O que constitui o cristão é a esperança
indissociável da certeza do melhor. E a convicção do melhor decorre da crença em Deus, ou ainda, da
crença na perfeição dos seus desígnios.
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lhe garante estabilidade, mas tão só a força para não desabar. É
também esse o ponto que diferencia as práticas cristãs (da Igreja
romana e das protestantes) das outras doutrinas que igualmente
afirmam se inspirar nas práticas de cristo, como o espiritismo.
Enquanto para a doutrina espírita, por exemplo, a causa do
sofrimento e dos acontecimentos se explica pelo carma e por
eventos de outras vidas, a causa para o cristão não é senão uma
ruptura na criação. Nesse sentido, é isso o que une os católicos,
ortodoxos, anglicanos e protestantes enquanto cristãos. É essa a
admissão fundamental que parece estabelecer, entre as diferentes
práticas doutrinárias cristãs, o reconhecimento mutuo entre elas
como cristãs. Em outras palavras, o reconhecimento de tal ruptura
na criação me parece ser o ponto crucial que faz as já estabelecidas
práticas cristãs negarem esse título a umas doutrinas e a outras
não. Ao homem, assim como a qualquer região localizada entre
placas tectônicas, i.e., no ponto onde elas se chocam, é impossível
escapar dos tremores, dos terremotos e, portanto, do
imponderável. É esse o lugar do homem na criação, num
entremeio, numa certa ruptura entre Deus e o mundo. Nem
apenas mundano e muito menos plenamente divino, o homem está
num interregno, ele é a própria diferença entre ambos. Por estar
nesse entremeio, entre Deus e o mundo – mas não como síntese
entre eles, e sim como a diferença entre ambos – é que o homem
sente os abalos. Esses últimos não são senão resultados inevitáveis
dos choques entre o mundano e o divino, que fazem do humano o
ser tectônico par excellence. Então, qual a força que pode fazer o
homem resistir a sua tectonicidade congênita? É necessário que
exista uma tal força. Afinal seria contraditório à noção divina cristã
se Deus colocasse o homem em existência sem tal força, pois
apenas por meio dela é que o humano pode resistir aos abalos do
caminho para a salvação. Essa força, portanto, nasce no cristão
pela certeza da sua salvação, quando o homem deixará de ser
homem, deixará de ser tectônico, e entrará no reino do divino. Sem
a salvação, só restará ao homem sucumbir, afundar, naquela
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ruptura congênita a sua criação, promotora da sua tectonicidade.
Para o cristão só há uma certeza, se não encontrar sua salvação, se
não resistir aos abalos oriundos da ruptura onde enquanto homem
ele está localizado, ele nela afundará. Sem ruptura, sem a salvação
e sem afundamento na ruptura é impossível a uma doutrina ter o
reconhecido das já estabelecidas doutrinas cristãs. Restando-lhe,
então, a profanação.
Mas a grande questão é que, por vezes, esse movimento
opositivo e tectônico, que faz do homem um homem, também o faz
monstro. Nesse sentido é que pergunta Pope (1988 [1734]):
“Porque então um Borgia ou um Catilina”? Ele pergunta-se, nessa
direção, como quem se pergunta apenas para se colocar no lugar
daquele que de fato gostaria de perguntar27. Isto é, seu
questionamento vai ao encontro de uma certa desconfiança que
quase inevitavelmente decorre toda vez que alguém se aventura
nesse tipo de investigação. Aí encontra-se, portanto, aquele campo
que leva ao ceticismo, qual antes Bayle apontara como inevitável.
Assim, a minha afirmação de que aquilo o qual define o cristão é o
seu coração, poderia aparentemente ser reconduzida ao caminho
da irracionalidade, já apontado como única via possível para o
cristão. Todavia, antes de se fazer essa recondução da minha
afirmativa, dever-se-ia perguntar: é por ser um sujeito de coração
que o cristão está condenado ao desuso da razão? O cristianismo
contemporâneo, um composto de denominações unidas pelo
coração, é uma religião sem razão? É claro que meu intento, aqui, é
justamente dizer que não, a fim de abrir espaço para o
delineamento de uma possível lógica cristã. Mas, para
fundamentar isso, é necessária uma boa justificação. Afinal, já

27

Há um escrito na lápide de Cesar Borgia, que ficou famoso após Francisco de Alesón publicá-lo em
texto. O mesmo pode ser encontrado no volume sétimo da coleção Anales del reino de Navarra e
revela a face mesma contraditória dessa figura histórica mesmo para os de sua época: Aquí yace en
poca tierra / el que todo le temía / el que la paz y la guerra / en su mano la tenía / Oh tú que vas a
buscar / dignas cosas de loar: / si tú loas lo más digno, / aquí pare tu camino, /no cures de más
andar.
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elaborando Pope, dada a perfeição divina, por que a existência de
figuras como Cesar Borgia e Catilina28?
É voltando a Leibniz que se pode encontrar uma boa
resposta para essa questão. O que Leibniz aponta de fundamental
importância para a subversão do caminho cético da filosofia, que
aqui busquei evidenciar, é uma diferença fundamental entre o já
exposto contingente e o necessário. Entre o bem para o todo e o
bem para as partes. Entre o melhor para o mundo e o melhor para
cada homem. E, por fim, entre o melhor possível para o mundo e
para cada homem. Qual seria, pensando logicamente, a melhor
escolha possível? A conclusão parece inevitável: se quanto mais
“bem” está presente numa escolha melhor ela é, então uma escolha
que comporta todo o bem possível é, necessariamente, a melhor.
Apesar de parecer lógico, depreender isso é um completo engano.
Deus é o sumo bem, portanto, aquilo que comporta todo o “bem”
possível. Entretanto, isso não significa que sua melhor composição
seja aquela que nada de “bem” tem falta. Como bem esclarece
Willian King (2010), a perfeição do mundo consiste, pois, no fato
dele não ser pleno de bem. E justamente por isso é que, em sua
elogiosa crítica a King, Leibniz (2009) conclui não ser possível
eliminar essas eventuais faltas de bem sem cair em inconvenientes
ainda maiores: “como um grande edifício, é preciso que haja não
apenas apartamentos, salas, galerias, jardins, grutas, mas além
disso também se faz necessário cozinha, adega, galinheiro,
estábulos e esgotos”. Por fim, como um atestado histórico desse
princípio de King retomado por Leibniz, trago uma citação de
Maquiavel, qual de alguma forma, mesmo estando bem longe de
Leibniz e King, avistara/sentira tal princípio. Esse mesmo qual
governa o coração dos cristãos e a filosofia de Pope, Leibniz e King:
28

O conteúdo desse texto foi, em parte, pensado e constituído em português; e, noutra parte,
pensado e elaborado em inglês. De modo que a melhor forma que encontrei para divulgá-lo foi
justamente por meio das duas línguas que o constituiu. Assim, há também uma versão em inglês,
pela Universidad de la Republica, do material aqui apresentado, onde lá tive um pouco mais de
espaço, qual utilizei para tratar também de Catilina.
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César Bórgia foi reputado cruel; entretanto, a sua dita crueldade
reconciliou internamente a Romanha, fê-la coesa, reconduzindo-a
a um estado de paz e de fidelidade. Considerando tudo
atentamente, veremos que ele foi muito mais piedoso que o povo
florentino, o qual, para evitar a fama que advém da crueldade,
permitiu a destruição de Pistóia. Um príncipe, portanto, para
poder manter os seus súditos unidos e imbuídos de lealdade, não
deve preocupar-se com esta infâmia, já que, com algumas poucas
ações exemplares, ele mostrar-se-á mais piedoso que aqueles que,
por uma excessiva comiseração, acabam deixando medrar a
desordem da qual derivam as mortes e os latrocínios (os quais,
por sua vez, soem depreciar um povo na sua totalidade), ao passo
que as execuções por ele ordenadas afetam apenas o particular.
(MAQUIAVEL, 2009, p. 79).
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A questão da escravidão na
obra de Agostinho de Hipona
Marcelo Oliveira Ribeiro1
Tendo em vista que Agostinho de Hipona (354-430) ocupa
lugar de destaque na Filosofia Ocidental, percebemos a relevância
de seu estudo como pensador influente e crucial na formação da
Europa medieval e moderna. Sua obra, voltada para a
problemática teológica, definiu os rumos da Patrística Medieval, o
que refletiu no pensamento cristão europeu e, por consequência,
na Modernidade e até mesmo na Contemporaneidade.
Neste sentido, e a partir de um recorte não só teológicometafísico, mas também político e social, buscamos nesta pesquisa
analisar a concepção agostiniana sobre a escravidão, em
contraponto com as ideias clássicas sobre o tema, em especial na
obra de Aristóteles. Relacionado ao assunto abordado, é necessário
considerar a questão da liberdade, da vontade, do pecado original,
dentre outros conceitos fundamentais para desenvolver uma
análise mais ampla e completa do mesmo.
As principais obras de onde extrairemos suas ideias acerca
deste tema são Confessiones (Confissões), De libero arbitrio
(Diálogo sobre o Livre Arbítrio) e, em especial, De civitate Dei (A
Cidade de Deus). Também em seus sermões e em suas cartas,
1
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Agostinho desenvolve um pensamento político que servirá de
alicerce para toda uma concepção de sociedade no contexto da
Idade Média cristã europeia, mas é, com certeza, em De civitate Dei
que encontramos uma fonte preciosa de estudos, em especial, o
livro XIX (o qual se intitula “Da liberdade, que é natural, e da
servidão que tem como primeira causa o pecado – porque o
homem de vontade má, mesmo que não seja propriedade de outro
homem, é escravo das suas próprias paixões”), capítulos XV e XVI,
o qual constitui nossa fonte mais importante na pesquisa, visto ser
aí o ponto da obra na qual diretamente Agostinho desenvolve suas
análises sobre a condição do escravo.
A obra em questão, escrita entre os anos de 416 e 427, é
elaborada justamente em um período crítico não só para o
Hiponense, como também para a civilização ocidental de modo
geral, visto que o contexto histórico remetia à invasão de Roma
pelos povos germânicos, o que se convencionou chamar de
“invasões bárbaras”, cujo ápice – a saber, a queda do Império
Romano do Ocidente – marca o fim da Idade Antiga e o início da
Idade Média.
Combatendo a ideia de que a queda do Império estava
ligada ao abandono da religião antiga dos romanos em preferência
ao culto ao Deus cristão (acusação bastante difundida na época),
Agostinho elabora os vinte e dois livros de De civitate Dei, ao longo
dos quais discorre de modo exímio e com certo ineditismo sobre
Teologia e Filosofia da História, bem como teoria política – embora
sobre esta abordagem existam diferentes análises e estudos
divergentes, o que de modo algum prejudica os objetivos desta
pesquisa (sobre isso, conferir HORN, 2008, p. 201). Procuraremos,
deste modo, a partir da análise de trechos específicos destas obras
e delimitando nossa pesquisa não só ao corpus agostiniano, como
também ao tema, analisar como a questão da escravidão é pensada
e apresentada por Agostinho.De modo sucinto, é interessante nos
determos por um momento na temática da liberdade, antes de nos
aprofundarmos no estudo sobre a escravidão tal como
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desenvolvida na obra de Agostinho. Afinal, uma análise suficiente e
completa sobre a servidão exige nosso entendimento sobre o que é
ser livre, na concepção do Pai da Igreja - concepção essa a qual
influencia de modo direto e inegável a visão cristã medieval.
Sobre a liberdade, portanto, cabe pontuar a extensão e
profundidade com a qual o Hiponense trata o tema, o que por si só
renderia uma vasta pesquisa, a qual deveria ser somada a
inúmeras outras já realizadas sobre o tópico. E assim mesmo esta
se mostraria um esforço sempre incompleto e desafiador. Fato é
que Agostinho relaciona de modo peculiar e inovador os conceitos
de liberdade e vontade. Contrapondo-se à noção grega de
liberdade, a qual se encontra atrelada ao status do indivíduo da
pólis, o Hiponense faz “da liberdade a essência da vontade, e não a
ação dela decorrente” (ARENDT, 1992, p. 188).
Tomando Aristóteles como referência, podemos afirmar
que na pólis, para o cidadão grego, “a vontade individual [estava]
diretamente associada à ação, e esta se dá na cidade” (COSTA,
1997, p. 27). Considerar a vontade enquanto associada ao
conhecimento, implica que os desejos devem submeter-se à razão.
A vontade, portanto, relaciona-se à ação, à razão e à felicidade, em
um contexto social/político, e não individual.
Agostinho realiza uma mudança de perspectiva, sobre este
ponto: o pecado configura-se como um mal voluntário. O homem,
por ser livre, é capaz de pecar, de fazer o mal. Em suma, a vontade
é boa, mas pode ser usada de forma equivocada. Esta é, antes de
tudo, individual, sendo apenas em um segundo momento do
âmbito social ou político. Em Agostinho, portanto, a vontade
converte-se em livre-arbítrio.
Apegada aos bens materiais, às questões mundanas, leva ao
pecado. Caso contrário, voltada aos bens espirituais, conduz à vida
feliz. Apresenta-se, assim, o conflito entre o “homem interior”,
voltado ao Bem, o qual respeita a hierarquia das coisas espirituais
acima das materiais, e o “homem exterior”, o qual subverte a
ordem, a ansiar pelas coisas mundanas e, de tal forma,
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corrompendo sua vontade e, por isso, pecando. O homem interior
busca a Deus para assim atingir a verdadeira felicidade, através de
uma relação dialética entre a vida ativa e a vida contemplativa.
Nesse processo, a submissão à Lei divina leva à vida reta, a
qual resulta na beatitude, cuja consequência é a felicidade, e assim
se desenha a resposta para a questão “O que é ser livre?” para
Agostinho. Sendo a vontade livre, a liberdade é um ato interior,
cuja verdadeira expressão só se dá em Deus.
A retidão da alma tem lugar, neste contexto, na submissão
à razão, à Verdade. De modo paradoxal, considerando o jogo de
palavras possível, submissão aqui é apresentada como condição
para a verdadeira liberdade. O indivíduo de fato livre é aquele que
se submete à Lei divina. Após esta breve (e por isso
deliberadamente insuficiente) abordagem sobre a liberdade,
concentremos nossa atenção no tema da escravidão.
Escravidão em Agostinho
A partir do já exposto, tornar-se-á mais clara a concepção
agostiniana sobre a escravidão. Retomando alguns pontos
elementares, o ser humano dotado de livre-arbítrio peca quando
um desvio da vontade leva à prática do mal. Orientando seus
desejos, seu querer, para os bens materiais, corrompendo a Ordem,
imerge na luxúria. Tal comportamento, ao se converter em um
hábito, torna-se uma necessidade, a qual acaba por aprisionar o
indivíduo. Notamos que o problema da escravidão que ocupa
Agostinho em De civitate Dei leva o Hiponense a apontar a relação
entre a condição do escravo e a culpa por seus pecados. O juízo
divino, em sua perfeição, explicaria a escravidão do homem já
como escravo do pecado, de modo que aquele que vive na servidão
deva compreender sua condição como merecimento, submeter-se a
seu senhor e amá-lo.
Considerando que segundo Agostinho, acompanhando a
teologia cristã e a análise bíblica, todo homem é marcado pelo
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pecado original de Adão, qualquer indivíduo é, portanto, pecador.
O pecado não é, no entanto, uma característica da natureza
humana, mas na mesma. Ou seja: a alma, criada por Deus, não é
pecadora por ter sido assim concebida, mas adquire essa mácula
por conta do primeiro homem, ancestral de toda a humanidade, de
acordo com o Gênesis. Desta forma, todos deveriam buscar a
expiação e a redenção dos pecados.
Interessante notar que em Agostinho a escravidão não tem
um estatuto natural. Destacamos tal ponto, pois é inevitável nos
referirmos a Aristóteles quando tratamos da temática da
escravidão na Filosofia. A análise do Estagirita sobre este tema,
expressa nas obras Política e Ética a Nicômaco, segue como uma
das principais e mais discutidas abordagens sobre a questão do
escravo e sua condição, de modo que não podemos deixar de
considerá-la, mesmo que para oferecer um contraponto, como
faremos aqui. Para Aristóteles, o escravo tem um estatuto natural:
alguns homens são servos por natureza, enquanto outros são
senhores pela mesma razão.
Há uma divergência entre esta concepção aristotélica e a
agostiniana: sendo que todos os seres humanos foram criados por
Deus, são iguais perante o Criador, portanto, naturalmente não
podemos classificá-los entre senhores e servos. Em consonância
com Gênesis I, 26, no De civitate Dei, lemos:
Não quis que ele, ser racional feito à sua imagem, dominasse
senão sobre os irracionais - e não que o homem sobre o homem,
mas o homem sobre o animal. Por isso é que os primeiros justos
foram instituídos mais como pastores de gado do que como reis
de homens (AGOSTINHO, De civ. Dei, XIX, XV).

Isso não impede que alguns indivíduos possam viver em
relação de servidão com outros, justamente por ser esta condição
uma forma de castigo pelos pecados. O homem, a pecar, corrompe
a ordem, a qual precisa ser restabelecida através do castigo e da
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expiação. A paz dependeria disto, o que tornaria a servidão
aceitável.
O pecado é, portanto, a primeira causa da servidão: é assim que o
homem se submete ao homem pelo vínculo de sua condição; isto
não acontece sem um desígnio de Deus, em que não há injustiça e
que sabe distribuir as penas diferentes conforme as culpas dos
pecadores (AGOSTINHO, De civ. Dei XIX, XV).

A escravidão tem, assim, um estatuto social, com uma
função a cumprir, em benefício da ordem e da paz, denotando um
compromisso a ser observado tanto pelo escravo, o qual deve se
submeter ao senhor com respeito e obediência, visto que sua
condição é uma punição justa e expiação dos pecados, mas também
pelo senhor. Afinal, tão problemático quanto colaborar para que
alguém perca um bem maior, incorrendo na corrupção e no
pecado, é omitir-se quando se percebe o outro incorrendo no mal.
Em ambos os casos, a culpa recai sobre quem colabora ou se omite
(AGOSTINHO, De civ. Dei, XIX, XVI). Apesar disso, os senhores
devem tratar respeitosamente seus escravos, na mesma proporção
que escravos devem obedecer a seus mestres.
A escravidão, desta forma, não pode ser senão uma
condição social, a qual decorre “da perda da natureza primitiva,
por parte do homem”, visto que esta vem a se corromper depois do
pecado. Reforça-se então a tese contrária a Aristóteles, de que a
servidão não é um estado de natureza (COSTA, 2006, p. 9-10). De
modo análogo, Agostinho “não distingue claramente entre uma
relação a qual é especificamente política e outras relações de
autoridade e sujeição, especialmente a relação entre um senhor e
escravos” (WEITHMAN, 2001, p. 238).
Como citado anteriormente, aquele que se propõe a não
fazer o mal não deve limitar-se apenas a não causar o mal, mas
também deve “afastar do pecado ou punir o pecado, quer para
corrigir pelo castigo o que é punido, quer para atemorizar os
outros com exemplos” (AGOSTINHO, De civ. Dei, XIX, XVI). Ou
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seja, se o ser humano se submete por amor ou por temor, e se a
relação entre senhor e escravo apresenta-se como uma forma de
expiação e remissão dos pecados, restituindo a ordem e a paz, a
análise sobre a escravidão evidencia a justificativa da punição.
Em uma comparação com a família,
Se alguém em casa se opuser por desobediência à paz doméstica,
é ele corrigido por palavras ou por açoites ou por qualquer outro
género justo e lícito de castigo, conforme o permite a sociedade
humana, para o reconduzir, no seu próprio interesse, à paz de
que se tinha separado (AGOSTINHO, De civ. Dei, XIX, XVI).

Os castigos físicos seriam, assim, instrumentos de justiça,
não de vingança, reforçando a ideia do respeito que o senhor
precisa dispensar aos servos. Afinal, ao usar dos castigos, o senhor
estaria submetendo o servo desobediente à força, ou causa o medo
que o faz cumprir o seu fardo. Caso o escravo sirva de bom grado,
os castigos são desnecessários (GILSON, 2006, p. 320).
Nesse sentido, um tópico particularmente interessante diz
respeito à concepção de que, para Agostinho, a resistência à lei (a
qual justifica o castigo) é a marca de quem obedece “como um
escravo”, o que se dá quando alguém obedece apenas pelo temor
do açoite, pelo medo das penas as quais pode sofrer. Já quando não
se suporta a lei, como um fardo, mas se aceita e ela é “abraçada e
querida pelo amor de Deus”, não é mais suportada e o “espírito de
servidão dá lugar ao espírito de liberdade” (GILSON, 2006, p. 320).
O sujeito escravizado poderia, portanto, ser mais livre do que seu
senhor, se este for pecador, enquanto aquele teme e segue a Lei
divina.
De imediato, ressaltamos como Agostinho relaciona a
condição de escravo à observância e respeito à Lei divina: segui-la
por castigo ou medo é obedecer como um escravo, em uma
conotação negativa; quando abraçada e amada, está ligada à
liberdade e à fruição da paz. Neste contexto, dois temas
característicos das ideias do Hiponense, despontam de modo
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particular: a discussão sobre a vontade, presente de modo especial
em De libero arbitrio, e a questão graça. A reta vontade nos orienta
para Deus, ao passo que a graça nos conduz ao amor à Lei.
Visto que a escravidão não é natural, Agostinho prega sua
extinção, mesmo que a admita por sua relação como pecado
original, conforme lemos claramente em De civitate Dei,
Mas na natureza, em que primitivamente Deus criou o homem,
ninguém é servo de outro homem ou do pecado. [...] Se não
podem libertar-se dos seus senhores, poderão de certo modo
tornar livre a sua servidão, obedecendo com afectuosa fidelidade
e não com temor hipócrita, até que a injustiça passe e se aniquile
toda a soberania e todo o poderio humano e Deus seja tudo em
todos (AGOSTINHO, De civ. Dei, XIX, XVI).

Considerações finais
A relação da servidão com um desvio da vontade, o qual
leva ao pecado parece-nos claramente um ponto central na teoria
agostiniana sobre o problema da escravidão, o qual ocupa De
civitate Dei de modo especial, e leva o Hiponense a apontar a
relação entre a condição do escravo e a culpa por seus pecados. O
juízo divino, em sua perfeição, explicaria a escravidão do homem
que já é escravo do pecado, de modo que aquele que vive na
servidão deva compreender sua condição como merecimento,
submeter-se ao senhor e amá-lo.
Para o Hiponense, a causa da escravidão não é natural,
divergindo da visão aristotélica. Os indivíduos são iguais perante
Deus, de modo que nenhum homem teria a primazia do domínio
sobre outro se considerarmos o fundamento teológico da tese;
assim, a explicação para a servidão se dá por uma questão social.
Os homens, de modo geral, são escravos através de uma cadeia que
inicia na vontade, passa pelo hábito e chega ao pecado, este sim a
razão da servidão humana, a qual pode manifestar-se no plano
temporal como castigo e expiação de suas faltas. Apesar disso,
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enquanto instituição não natural e com um propósito bem
definido, a escravidão poderia (e deveria) ser superada. Tal
conclusão nos parece coerente com as ideias agostinianas como um
todo, e pode servir de ponto de partida para a compreensão do
pensamento de autores medievais e, especialmente, modernos
sobre a escravidão.
A análise da tese de Agostinho em relação às abordagens
desenhadas pelos escolásticos do período colonial é, no mínimo,
interessante. Especialmente ao levarmos em conta que,
conjuntamente à Antropologia, se desenvolve uma problemática
jurídica, no tocante ao direito natural na América Latina. A
legitimidade da conquista, considerando as várias ópticas, desde o
Europeu colonizador até os pensadores nascidos nas colônias, é
analisada, por exemplo, por Francisco de Vitoria, importante nome
no direito internacional. Tal fato apenas confirma o que apontamos
no início deste trabalho: a relevância de Agostinho não apenas na
Patrística Ocidental, mas nos períodos medieval e moderno da
Europa.
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A objetividade da verdade na “prova da
existência de deus” de Agostinho no LºII de De
Libero Arbítrio
Matheus Jeske Vahl1
Considerações iniciais
Em Agostinho, a compreensão da mente humana requer
que olhemos além de sua natureza racional, para a vontade livre,
faculdade anímica que lhe dá condições, ao mesmo tempo, de
transcender à sua condição para relacionar-se com o divino e de
cometer o mal ferindo a criação. Em (De lib. arb. II) o autor afirma
que todo bem procede de Deus e que o ser humano é um bem na
medida em que pode agir retamente quando assim o deseja, e que
o fazendo está contribuindo para a beleza da criação, todavia, não
poderia assim proceder se não possuísse uma livre vontade (De lib.
arb. II, 1, 3). Sem o livre arbítrio seu ser efetivar-se-ia de maneira
naturalmente programada como os outros, não teríamos o mal,
porém, a criação como um todo perderia em harmonia e beleza2.
Para Agostinho a compreensão da criação e de seu sentido
só é possível pelo entendimento da justa Ordem em que foi
1
2

Doutorando em Filosofia pela Universidade Federal de Pelotas – matheusjeskevahl@gmail.com.

Sobre a importância da vontade como faculdade co-criadora de ser na realidade do mundo
(OLIVEIRA E SILVA ,1995, p. 25-29).
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disposto o mundo. Entender esta “lei metafísica” e objetiva em que
toda criação se manifesta, exige que o pensamento percorra um
itinerário cujo ponto de partida é o caráter estritamente relacional
da mens humana, garantido na intencionalidade inerente ao livre
movimento da vontade. Ela garante que a razão possa alçar-se a
realidades que estão para além do domínio corporal e factual da
existência humana. Portanto, em Agostinho, compreender a
Verdade em que se fundamenta toda realidade e que ao mesmo
tempo a explica, significa percorrer o nível dos fundamentos
ontológicos da facticidade humana e de sua experiência de
sofrimento. Neste sentido, em (De lib. arb. II, 3, 7), o autor propõe
ao pensamento uma investigação que segue o seguinte itinerário:
(1) esclarecer de que modo é evidente que Deus existe; (2) se todas
as coisas, na medida em que são provém de Deus; (3) se a vontade
livre deve ser contada entre os bens. O que Agostinho intenta
descortinar neste percurso, para além de uma “prova” da
existência de Deus é a possibilidade de a razão compreender de
modo objetivo a realidade criada em que o homem existe, e que é
anterior a ele, não apenas em nível material, mas, sobretudo, no
nível metafísico, para assim entender a lei (Ordem) em que a
realidade está justamente disposta e se manifesta, para, a partir
daí, ter condições de justificar a veracidade de suas ações.
Antes de contemplar a Deus como fundamento e Verdade
de todo Ser, a razão agostiniana percorre a realidade criada vista
sob uma perspectiva antropológica3. Em (De lib. arb. II, 3, 7-8)
Agostinho ressalta a evidência das cinco formas de ser que
compõem a realidade humana de maneira justamente disposta,
cujo entendimento a razão deve percorrer para contemplar a
Verdade, são eles: (1) A existência do ser humano enquanto
indivíduo e evidência mais básica que o pensamento pode
constatar; (2) A inteligência como faculdade própria do homem e
3

Na metafísica agostiniana vigora a ideia clássica da tradição cristã de que na criação tudo foi feito
pelo homem e para o homem que é imagem e semelhança de Deus. Do ponto de vista epistemológico
esta perspectiva se evidencia em sua “metafísica da interioridade” enunciada em (Conf. VII).
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que lhe dá a condição de superioridade na Ordem; (3) A vida como
manifestação de todo ser que possui a realidade anímica; (4) Os
sentidos corporais pelos quais o homem pode perceber e se
relacionar com o mundo exterior; (5) O sentido interior que
consiste em uma realidade presente na intimidade da alma que
preside a todas as outras como algo que lhe é comum. Este
percurso epistemológico-metafísico é justificado por Agostinho
tomando como referência os níveis de gradação no Ser em que se
localizam os entes criados, a saber, o existir, o viver e o inteligir. Na
medida em que o homem é o único ente que possui em si os três
níveis, ele goza igualmente não apenas de uma capacidade
privilegiada de relação com os outros entes criados, mas de uma
natureza que lhe permite vislumbrar estes entes e suas relações em
uma dimensão que lhes é anterior – a Ordem.
O elemento “unificador” destas formas de ser é encontrado
na atividade anímica mais elementar praticada pelo homem, o
conhecimento. Em (De lib. arb. II, 3, 9) Agostinho explica como o
homem pode perceber e compreender a realidade do mundo pelo
bom e ordenado funcionamento das funções de seu próprio ser.
Pelos sentidos percebemos e recebemos as informações do mundo,
todavia, é pela atividade racional que a transformamos
virtuosamente em conhecimento. Em sua manifestação os sentidos
não mostram a si mesmo, mas um mundo de realidades corpóreas,
que através da razão podemos compreender e ordenar segundo os
princípios da lei eterna que por ela podem ser contemplados. Todo
este processo tem, contudo, uma força motriz que ao mesmo
tempo em que coloca o homem em relação com o mundo, o faz
transcendê-lo – é a intencionalidade da vontade.
No que se refere àquelas realidades que lhe são inferiores, isto é,
os corpos, os sentidos corpóreos e este sentido interior – quem a
não ser a própria razão, nos informa de que modo umas são
melhores que as outras e como a própria razão as ultrapassa?
[...]. Naquelas realidades que integram a nossa natureza e que
fazem de nós seres humanos – se pode encontrar algo mais
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excelente do que aquela realidade que colocamos em terceiro
lugar? [...]. Há uma terceira realidade que é como a cabeça da
nossa alma ou o seu olho (De lib. arb. II, 6, 13).

Agostinho compreende as realidades humanas em uma
hierarquia. A mais inferior é o corpo, não em dignidade, mas
ontologicamente, trata-se de um composto material complexo que
não possui vida por si mesmo, precisa da alma para expressar
vitalidade e relacionar-se com os outros entes. Depois, vêm os
sentidos interiores, dentre os quais há que se destacar a memória,
ela, porém, produz seu conteúdo apenas na relação com o mundo e
a partir da forma (ideia) em que a realidade foi criada e que a
explica, por isso, é dependente razão. A razão é a mais sublime das
realidades humanas, pois ela tem a capacidade de discernir e julgar
a realidade corpórea e suas imagens de modo ordenado, ou seja,
ela compreende o sentido das realidades, e também possui a
capacidade de produzi-lo. Neste sentido, Agostinho entende que na
realidade humana de cada indivíduo, não pode haver nada
superior à atividade racional. Daí que em (De lib. arb. II, 6, 14) ele
deduz a evidência racional da existência de Deus, utilizando de
uma categoria ontológica clássica do neoplatonismo, a
imutabilidade do ser.
A razão dá prova de que é mutável, todavia, por si própria,
sem o auxílio de nenhum instrumento criado, ela pode discernir a
existência de uma realidade eterna e imutável frente a qual só pode
se reconhecer como inferior. A esta realidade acima da qual nada
de superior se pode pensar, entende Agostinho ser Deus. Esta
realidade imutável e transcendental4 é uma evidência racional sem
4

Lato sensu é possível encontrar uma semelhança entre o conceito agostiniano e a ideia kantiana de
uma razão transcendental, todavia, um ponto os distingue radicalmente: enquanto as categorias
kantianas são dedutíveis a partir da própria razão, a Verdade agostiniana existe em si e por si, sendo
não apenas anterior ao mundo, mas condição de sua própria existência. Comenta Ayoub (AYOUB,
2011, p. 53-54) que em Agostinho a criação é res gesta, ou seja, é uma realidade que para “ser”
depende da ação intencional de um ser que lhe anterior – Deus. Do modo o conhecimento desta
realidade ultrapassa os limites tanto da linguagem como da inteligência humana por si mesma.
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a qual não poderíamos pensar com sentido nada do que é imutável.
Enquanto está sob a égide da contingência da mutabilidade da
matéria temporal, a razão não pode compreender nada
ordenadamente sob o risco de não contemplar a criação em
unidade, mas fragmentada sem um nexo que lhe garanta sentido.
A esta realidade imutável que habita na razão e lhe permite
compreender o real em Ordem referenciando-o ao Uno5 Agostinho
chama de Verdade6, a realidade mais perfeita que a razão pode
contemplar e sobre a qual pode pensar, por isso, ela só pode ser
Deus7.
Ser e Verdade – a ontologia da mente de Agostinho
A partir de (De lib. arb. II, 7, 15), Agostinho dedicar-se-á a
mostrar como a razão individual percebe tal realidade e a partir
desta percepção tem a capacidade de ordenar a realidade humana
na formação de sua identidade. Duas afirmações demonstram este
5

A identificação de Deus com o Uno de Plotino é comum na tradição do pensamento cristão nos
primeiros séculos (MORESCHINI, 2008, p. 107), porém, tal associação não é feita sem que sejam
delimitadas diferenças entre ambos os conceitos. Especificamente em Agostinho, encontramos a
noção de que Deus é um ser pessoal e o criador do mundo, além disso, em Plotino, o Uno é
caracterizado no nível do pensamento puro como uma total abstração à realidade do mundo. Atingir
a contemplação da perfeição do Uno equivale a “anulação” de tudo o que é temporal e contingente
por parte da inteligência, ao passo que no pensamento de Agostinho, Deus implica-se com o mundo,
relaciona-se com ele enquanto fundamento e fonte de sentido. Sobre este ponto (BOVERY ,2001, p.
1064-1069).
6

Agostinho trata da distinção e da relação de iluminação entre a “Verdade” e o “conceito verdadeiro”
em (Sol. I, 15, 27-29).
7

Há, sem dúvida, certa semelhança entre a estrutura do raciocínio agostiniano e o empregado por
Sto. Anselmo acerca do tema, tanto no Monologion, quanto no argumento ontológico do Proslogion.
Todavia, há um aspecto que diferencia seus pensamentos neste ponto. Enquanto Agostinho parte de
uma reflexão sobre as dimensões ontológicas do ser na realidade criada, Anselmo apresenta como
ponto de partida de sua “prova da existência de Deus”, especialmente no Proslogion, as ideias
presentes à mente e que podem ser por ela pensadas, e conclui que Deus é aquilo que não pode ser
pensado nada maior. Assim, vemos que ainda que haja certa semelhança na conclusão de ambos os
argumentos, seu ponto de partida e, sobretudo, o processo do raciocínio de ambos difere bastante,
até mesmo em razão de o referencial filosófico de Agostinho ser claramente neoplatônico, ao passo
que Anselmo, mesmo mantendo vários traços desta tradição, possui uma leitura da lógica
aristotélica, ausente em Agostinho. Sobre este ponto ver (ZALAZAR, 1968, p. 258).
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horizonte na reflexão agostiniana: “é evidente que o teu sentido é
apenas teu e que o meu não pode ser senão meu [...]; é evidente
que cada um de nós tem a sua própria mente racional” (De lib. arb.
II, 7, 15). Agostinho afirma a evidência da identidade individual do
homem para, em seguida, demonstrar que esta identidade se
forma em uma realidade que é coletiva, comum e acessível a todo
aquele que possui a mesma configuração de ser. Isto se dá na
percepção corpórea que incide sobre os sentidos: “entre as coisas
que percebemos pelos sentidos externos está aquilo que se torna
nosso [...] e os objetos que não podemos mudar, [...] são eles um
bem comum, porque não são convertidos em algo próprio” (De lib.
arb. II, 7, 19).
Pela inteligência os indivíduos têm percepção de realidades
que lhes são comuns e possuem o adjetivo da imutabilidade como
os números. Com eles o homem pode realizar operações mentais
puras, utilizando-se unicamente da “luz de sua mente”, assim
encontra uma forma de verdade incorruptível, inviolável e
imutável, possível e acessível a todos os que raciocinam (De lib.
arb. II, 8, 21). Neste sentido está para o autor a Sabedoria ou
manifestação da Verdade (De lib. arb. II, 9, 25-27), una e comum a
todos, é perceptível unicamente pela inteligência sem a
interferência de quaisquer outros sentidos. Diferentemente dos
números, a Sabedoria não é entendida como uma operação mental
pura desprovida de conteúdo, ela diz respeito diretamente à
formação da identidade do caráter humano, trata-se de uma noção
impressa na mente pela qual o homem responde positivamente ao
desejo de ser sábio. Comum a todos, a Sabedoria é a luz que
esclarece a inteligência e pela qual o homem escolhe corretamente
entre os bens que lhe são disponíveis, pois, através dela, ele pode
compreender a Ordem em sua verdade mais nítida e, por
conseguinte, viver na perfeita justiça. Tal como Agostinho a
entende aqui, a Sabedoria é uma realidade transcendental que se
relaciona diretamente com a razão, lhe fornecendo princípios pelos
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quais ela deve exercer, em conformidade com a Ordem, sua
intencionalidade sobre a realidade.
As regras básicas da Sabedoria que segundo Agostinho
podem ser intuídas pela razão e lhe servem de parâmetro tanto em
sua atividade epistêmica como moral são: (1) que as realidades
piores devem se submeter as melhores; (2) que as semelhantes
devem ser comparadas entre si; (3) que se deve dar a cada um
aquilo que lhe é próprio; (4) que o incorruptível é melhor do que o
corruptível e (5) o eterno é melhor do que o temporal. Estas são as
regras da “perfeita justiça” na qual a realidade foi disposta em
Ordem pelo Criador (De lib. arb. II, 9, 27). Na visão de Agostinho a
inteligência tem a capacidade natural de intuí-las e, com elas,
formatar e qualificar as ações em acordo com a lei eterna. Tal
capacidade é comum a todos os indivíduos, ainda que a operação
de compreender e efetivar tais regras diga respeito à intimidade de
cada sujeito.
Sobre as regras da Sabedoria diz ainda o autor: “cada uma
em particular ou todas em conjunto estão presentes para serem
contempladas por quem seja capaz de o fazer, e que cada um as
observa com sua própria mente” (De lib. arb. II, 10, 29). As regras
da Sabedoria são tão imutáveis e universais quanto as regras dos
números, o que as compromete é a capacidade humana de invertêlas, precisamente de projetar intencionalmente uma realidade sem
respeitar as regras que são objetivas e, portanto, comuns a todos os
seres racionais e que submetem os seres criados. O pecado de
“soberba”8, onde Agostinho percebe a tentativa humana de se
tornar “como Deus”, ocorre exatamente quando um indivíduo
pretende moldar a realidade por regras produzidas desde sua
própria atividade racional, subjugando a realidade a si próprio e
renunciando à Verdade que lhes é comum. À Sabedoria pertencem
as regras da lei eterna e as luzes das virtudes, outrora enunciadas
8

A ideia de que o vício da soberba é princípio de todo pecado e ato moral falho e cunhada por
Agostinho em (Gen. ad Lit. VI, 22, 34).
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como mediação para que a alma possa ordenar-se devidamente e
contemplar o Sumo Bem, segundo Agostinho “quanto mais uma
pessoa faz uso delas para as aplicar à sua vida e orienta a sua vida
de acordo com elas, tanto mais vive e atua com sabedoria” (De lib.
arb. II, 10, 29). Portanto, nada do que é executado pelo sábio é feito
à margem desta Verdade objetiva revelada no interior da mente
racional.
Os números e a Sabedoria compreendem a realidade
inteligível da Verdade contemplada pela razão no interior da
mente. Quanto à Verdade, nenhum homem “poderá dizer que ela é
tua ou minha, ou de qualquer ser humano, mas que ela se
apresenta de modo comum a todos que discernem as verdades
imutáveis” (De lib. arb. II, 12, 33). A todo homem no perfeito
exercício de suas faculdades intelectivas a Verdade está como que
“disponível” e lhe dá as condições para referenciar a realidade com
o Uno.
Em Agostinho a Verdade é uma realidade transcendental
na qual e pela qual se sustentam todos os seres criados.
Fundamento da Ordem, ela serve de referência à mens rationalis.
Por ela o homem conhece a verdade sobre a identidade de seu
próprio espírito, bem como sobre a forma dos outros seres, por
isso, nela ancora-se igualmente aquilo que precisamos conhecer
para saber como “devemos ser”. Ainda que transcendental, a
Verdade é uma realidade que habita na mens humana, e não se
confunde com ela porque não é mutável, ao contrário, lhe fornece
o contato com as regras pelas quais pode julgar e ordenar
devidamente a realidade. Semelhante à alma que vivifica o corpo
de um ser vivente, a Verdade dá vida à mens, que ao contrário do
corpo que cresce pelo acúmulo de massa material, expande sua
existência quanto mais consegue participar da Verdade e
intensificar sua relação com ela, disto depende diretamente não
apenas o nível de profundidade do conhecimento que o homem
pode adquirir sobre os outros seres criados, mas também a
qualidade das ações que realiza em meio a estes.
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De fato, as nossas mentes, às vezes, vêem-na com mais claridade,
outras com menos e, por isso, temos de reconhecer que a mente é
mutável. Mas aquela Verdade permanece sempre em si mesma, e
de nada aproveita o fato de ser vista por nós com mais clareza,
nem perde alguma coisa pelo fato de a vermos com menos
lucidez. Íntegra e incorrupta, alegra com a sua luz os que a ela se
convertem e pune com a cegueira os que dela se afastam. E que
havemos de dizer, uma vez que é também de acordo com ela que
julgamos as nossas próprias mentes e que, a ela, não a podemos
de modo algum julgar? Dizemos, efetivamente: <entende menos
do que devia> ou <entende como deve entender>. Ora a mente
deve entender na medida em que lhe pertence mover e poder
unir-se à Verdade imutável (De lib. arb. II, 13, 35).

Presente nela a Verdade é uma realidade mais sublime que
a própria mente, assim, dá ao ser humano a capacidade de
compreender o nível de veracidade dos bens, isto é, seu nível de
participação na Verdade imutável e, portanto, seu correspondente
lugar na Ordem criada, este parâmetro se confunde com a
compreensão da “forma” em que cada ente foi disposto por Deus
na Ordem. A partir de tal esclarecimento que o homem pode
escolher entre eles, projetar seu ser, deleitar-se, corresponder a
seus desejos e edificar sua felicidade, em outras palavras, o homem
desfruta moralmente do deleite que os bens criados têm a lhe
oferecer, de acordo com sua capacidade de os entender (De lib. arb.
II, 13, 36).
Agostinho explicita a relação da mente com a Verdade
através da “metáfora do sol”. Diz que tal como os homens
escolhem à luz do sol aquilo que mais lhes agrada contemplar, do
mesmo modo, o fazem com a Verdade no tocante à realidade
criada. E assim como há homens que se deleitam mais com a luz
do próprio sol, do que com o que ela lhes possibilita enxergar,
também há aqueles, os sábios, os quais ainda que vejam a beleza
das múltiplas realidades que a Verdade manifesta, aderem
primariamente à Verdade mesma e assim contemplam a beleza da
Ordem em sua totalidade, por conseguinte, conseguem com maior
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profundidade não apenas julgar e ordenar os seres na realidade,
mas com virtude agir frente a eles.
Quando o homem contempla a Ordem não reduzindo-a ao
deleite imediato de um único bem, isto é, ao seu desejo, mas de
forma plena no deleite da beleza de todos os bens, experimenta o
melhor de sua capacidade ontológica, porque nesta condição ele
consegue agir pela Verdade e não pela satisfação imediata de um
único desejo, não reduz seu mundo a um bem, mas contempla o
mundo como manifestação da vontade do Sumo Bem. “Esta é a
nossa liberdade: submeter-nos a esta Verdade. E este mesmo é o
nosso Deus que nos liberta da morte, isto é, da condição de
pecado” (De lib. arb. II, 13, 37). Contemplar a beleza da Ordem e,
ainda, agir em conformidade com a lei eterna produzindo
harmonia com esta Ordem, é para o homem sinônimo de sua plena
liberdade, porque ele vive e age não por um desejo imediato, nem
projetando intencionalmente sua vontade em um bem mutável
marcado pela contingência, mas tem sua existência ancorada na
Verdade objetiva comum a todos, e que, por isso, garante a paz
entre os seres criados.
Nesta visão ele assume um princípio radical do
pensamento platônico, de que este mundo criado é dependente de
uma realidade que o transcende em sua expressão de Ser e
veracidade, do que decorre que o conhecimento racional da
realidade concreta do mundo não pode de nenhuma forma
reduzir-se a ele e às suas propriedades inerentes, inevitavelmente
comprometidas com a contingência temporal, precisa transcendêlo. Ainda que esta ação não signifique um “abandono” da realidade
corpórea do mundo, uma vez que é uma ação possível à mente no
exercício natural de sua operação em sentido puro, se de algum
modo se reduzir apenas a ele enquanto realidade matéria incorrerá
em erro.
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Independentemente de seu estado de ignorância em função
do pecado original9, na medida em que é uma realidade criada e,
portanto, temporal, a operação mental da inteligência está
inevitavelmente submetida aos limites que o transcorrer do
tempo10 lhe impõe, por isso a Verdade não pode ser apreendida por
ela em plenitude, mas unicamente naquilo que dela se mostra em
seu habitar na mente humana. Novamente Agostinho usa o sol
como metáfora para explicitar esta condição: “se eu quiser
contemplar o sol, e se pudesse fazer com persistência, ele escaparme-ia, quer quando chegasse ao poente, quer quando as nuvens o
ocultassem” (De lib. arb. II, 14, 38). Trata-se de uma condição que
o ser humano, enquanto ser racional, não pode evitar, pois diz
respeito à diferença ontológica fundamental que está na condição
de um princípio metafísico para todo o pensamento de Agostinho,
a saber, a diferença ontológica entre o que é eterno e imutável e a
realidade criada que é mutável e precisa permanecer circunscrita
ao tempo para ser. A razão humana pode, em parte, superar esta
distância, mas sem eliminá-la porque esta é a forma ontológica
própria do ser humano.
A Verdade é uma realidade que habita a mens rationalis e,
ao mesmo tempo em que se revela, permanece impenetrável. “Sem
estar em nenhum lugar e sem estar ausente de nenhum sítio. De
fora, admoesta. De dentro, ensina” (De lib. arb. II, 14, 38). Desta
feita, se existe outra realidade mais excelente do que a Verdade, ela
será Deus, todavia, se não pudermos conceber pela operação da
mens rationalis, nada mais excelente do que a Verdade, resta-nos
unicamente afirmar que ela é Deus. Assim, “já não o afirmamos
como indubitável só porque o aceitamos pela fé, mas também

9

Em (De lib. arb. III, 20, 55-56) Agostinho entende que a ignorância, ou seja, a incapacidade de
apreender a Verdade, é uma das consequências sofridas pela natureza humana em razão do pecado
cometido por Adão. Porém, mesmo em seu estado natural, criado, ele aprenderia a Verdade apenas
parcialmente, todavia, sem incorrer no erro que lhe conduz à morte do ser.
10

Sobre a existência de uma forma de fenomenologia do tempo em Agostinho ver: Hermann (2015).
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porque o alcançamos através de uma forma de conhecimento
certo” (De lib. arb. II, 15, 39).
O argumento agostiniano da “prova da existência de Deus”
presente em (De lib. arb. II) demonstra claramente uma espécie de
gnosiologia baseada na eficácia causal da Verdade sobre a mente
humana. Em todo processo de conhecimento do sentido em que
está envolta a criação, e que é inerente à forma de ser do homem
como criatura “a razão humana estabelece uma relação
constitutiva inquietante com um pólo que a supera e a transcende,
sendo-lhe, a um tempo de máxima intimidade [...], tal relação se
justifica pela descoberta que a razão faz, ao analisar o seu conteúdo
intencional” (OLIVEIRA E SILVA, 2001, p. 36). Esta relação de
penetração gradual da razão na natureza da própria mente, vai ao
mesmo tempo lhe revelando a Verdade como uma realidade
totalmente outra que habita nela e, lhe abrindo no horizonte um
conteúdo de máxima universalidade acerca de si mesma e de toda
a realidade com que estabelece relação.
Ao identificar a noção de Verdade com Deus, Agostinho,
enquanto pensador cristão identifica-a com o Ser criador e
fundamento de toda a Ordem. Neste sentido, sua concepção de
Verdade não se reduz unicamente a uma noção suprema que é
condição de possibilidade para o próprio uso da razão, pois ela é
um fundamento que abrange em si o ser de todas as faculdades
humanas e de todas as criaturas, inclusive da vontade, onde ele
ancorou a origem do mal. Por isso, ela garante ao ser racional a
condição de poder contemplar a realidade do mundo tendo como
referência sua unidade.
O desafio que se coloca ao pensamento é, pois, o de
encontrar formas para articular esta noção de Verdade, com
caráter imutável e natureza eterna, com a imprevisibilidade e
instabilidade em que as faculdades humanas, especialmente a
vontade, operam no mundo. Em tal desafio é preciso fazer com que
a razão pratique sua capacidade natural mais elementar que é
ajuizar sobre a harmonia do real, ou seja, “aferir a realidade,
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contemplada em seu redor por meio da atividade sensível, com a
Verdade, que ilumina o interior da mente” (OLIVEIRA E SILVA,
2001, p. 58). Em outras palavras, a razão deve agir causalmente
frente ao real, do mesmo modo que a Verdade o faz sobre ela,
respeitando a disposição natural dos seres na Ordem.
Enquanto princípio de inteligibilidade a Verdade é mandato
de ação, do que decorre que toda ação humana necessariamente
resulta da realização daquilo que a mente contempla no interior de
si própria, ou seja, do julgamento que ela é capaz de realizar
daquilo que conhece. Que outra coisa fazemos, quando nos empenhamos
em ser sábios, a não ser unir [...], toda nossa alma àquilo que alcançamos pela
mente [...], a fim de que ela não se alegre já com seu bem privado [...], mas que
despojada das afecções do espaço e do tempo, aprenda aquilo que é sempre uno
e idêntico?” (De lib. arb. II, 16, 41). O homem julga e qualifica aquilo que

apreende da realidade que lhe é exterior por meio dos sentidos,
através das leis da beleza em que está disposta a Ordem da criação.
Dado que os juízos verdadeiros produzidos na inteligência
resultam de uma relação entre um elemento superior (Verdade) e
um elemento inferior (seres criados), sua expressão é sempre
exortativa, isto é, seus juízos são da ordem do “dever ser” porque
correspondem ao fundamento da Ordem.
A Verdade é descoberta pela razão em uma atividade
mental pura, todavia, é a vontade a faculdade essencialmente
intencional do homem, aquela pela qual ele define seu ser. Para
Agostinho uma mente purificada, de um sábio, é aquela que vive
pela Sabedoria em comunhão com a Verdade, ela o deixa de ser
quando sua vontade apega-se aos bens transitórios do mundo que
ele chama de carnais.
A Verdade em Agostinho é um elemento transcendental
que não se reduz a um princípio de iluminação a satisfazer um
desejo egocêntrico do homem no seu conhecimento acerca do real,
ela não é de forma alguma deduzida pela própria atividade racional
porque lhe sobrepõe, é anterior a ela, por isso, o percurso da
inteligência através da perfeição das realidades criadas tem como
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fim desvelar a Verdade, que uma vez presente a ela toma os
contornos de um mandato. Ao mesmo tempo em que compreende
a Ordem do real, o homem a toma como preceito. A Ordem se
converte em um mandato de colaboração com o ser divino na
edificação do real, que unicamente pode se efetivar se a vontade o
assumir intencionalmente como compromisso a ser realizado
livremente pelo homem. A Verdade é poiética, descoberta para ser
executada. Quem o faz é a vontade, que vem a assumir uma função
mais radical e decisiva na determinação da identidade de cada
indivíduo do que a razão. Mais do que um problema psicológico, a
tensão entre a Verdade e a vontade é em Agostinho uma tensão
ontológica. A Verdade é imutável, mas a razão é temporal assim
como a vontade, logo, sua conquista é tecida no transcurso do
tempo, por isso, a permanente inquietação do coração tão exaltada
por Agostinho. Ela expressa primeiramente “a tensão do espírito
em categoria ontológica, inscrevendo-se numa dimensão bem mais
profunda do que o nível psicológico da alma que busca muito
saber” (OLIVEIRA E SILVA, 2001, p. 61). Na verdade, a grande
procura do “coração inquieto” agostiniano não é tanto pelo saber
no sentido do conhecimento propriamente dito da realidade, mas
pelo Ser, isto é, por uma existência constituída de forma autêntica
capaz de integrar-se na harmonia do mundo criado.
Considerações finais
Na visão que Agostinho apresenta da Verdade, o sentido do
Ser, o fundamento da realidade, não está no mundo em si mesmo.
Ainda que nele habite, em si mesmo, o transcende. A realidade do
mundo é a mediação através da qual a razão humana vem a
compreender tal sentido que habita a mente. Dessa forma, que
stricto sensu, Agostinho se distancia de um idealismo no sentido
forte do termo. A habitação da Verdade na mente não significa
para ele a presença nela de ideias inatas sobre o mundo. O
conhecimento da realidade só é possível para Agostinho desde uma
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relação que começa em nível corpóreo e existencial, pela qual se
produzem à mente as “imagens do mundo”11, sobre as quais a
razão atual e julga iluminada pela Verdade, produzindo assim
conhecimento sobre este mundo, ao mesmo tempo em que desvela
seu sentido.
Ao identificar a Verdade com Deus, Agostinho lhe atribui
além de uma natureza epistemológica, a identidade pessoal de um
ser intencional que atua sobre a mente através da iluminação, ou
seja, a mente conhece na medida em que vai sendo iluminada pela
Verdade e tem seu conhecimento referenciado por ela. Trata-se de
uma ação de natureza temporal produzida na mente por uma
realidade que é eterna. Portanto, o conhecimento, para Agostinho,
não se estabelece como um processo que transpõe a mente a uma
realidade exterior ao mundo com vistas a rememorar seu sentido,
ele se dá na medida em que o homem aprofunda-se no mundo,
guiado e iluminado pela Verdade.
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Francisco de Vitoria-Os direitos naturais e a
colonização da América
Renata Floriano de Sousa1
Introdução
Pensar a colonização da América não é pensar somente em
uma colonização, nem mesmo numa única corrente migratória.
Pelo contrário, esse continente que ficou conhecido na Europa
como o Novo Mundo passou por várias correntes migratórias e
processos de colonização desde do evento que uns chamam de
descoberta e outros chamam de invasão europeia2.
Contudo, para atender os objetivos dessa pesquisa
focaremos nosso trabalho num recorte de tempo e espaço situados
desde a chegada dos espanhóis no novo continente em 12 de
outubro de 1492 até, apenas, a primeira metade do século XVI
através da leitura das relecciones de Francisco de Vitoria. Tendo
delineado estes parâmetros, é preciso também estabelecer dois
acontecimentos importantes que antecederam toda a discussão
sobre a colonização da América, são eles: o evento no qual
1
2

Doutoranda em Filosofia pela PUCRS. Bolsista CNPq. E-mail: rflorianos@outlook.com.

Sobre esse tema dos múltiplos processos colonizadores e migratórios, tal como a interpretação de
que a América foi invadida, indico o capítulo “A população da América espanhola colonial” disponível
em: (BETHELL, 2004, pp. 23 - 56).
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Cristóvão Colombo juntamente com a companhia marítima
espanhola desembarcou no Novo Mundo em 1492 e a assinatura da
bula Inter Cætera pelo Papa Alexandre VI em 1493.
Por ordem temporal de fatos, é importante frisar o modo
pelo qual os europeus interpretaram a própria chegada no novo
mundo. Essa leitura é encontrada e identificada através do diário
do próprio Cristóvão Colombo:
“Yo diese él, porque nos tuviesen mucha amistad, porque conocí
que era gente que mejor se libraría y convertiría a Nuestra Santa
Fe con Amor que no por fuerza,[...] En fin, todo tomaban y daban
de aquello que tenían de buena voluntad, mas me pareció que era
gente muy pobre de todo. Ellos andan todos desnudos como su
madre los parió, y también las mujeres,[...] Ellos no traen armas
ni las conocen, porque les mostré espadas y las tomaban por el
filo, y se cortaban con ignorancia.[...] Ellos deben ser Buenos
servidores y de buen ingenio, que veo que muy presto dicen todo
lo que les decía. Y creo que ligeramente se harían cristianos que
me pareció que ninguna secta tenían”. (ARRANZ, 1985, pp.90-91)

Neste documento encontramos uma descrição depreciativa
do navegador italiano sobre as pessoas nativas, ao mesmo tempo
em que se nota uma visão um tanto otimista acerca das condições
de exploração encontradas nas novas terras. Uma interpretação
que a história mais tarde provou ser equivocada, visto que aquele
conjunto de pessoas e terras aos quais Colombo teve contato em
sua primeira viagem exploratória não condiziam com a grandeza
do território encontrado e nem mesmo com a totalidade plural de
povos que ali viviam.
Contudo, a descrição apresentada por Colombo e os demais
viajantes que retornaram da viagem ao Novo Mundo serviram
como referência tanto para os interesses reais espanhóis quanto
para os propósitos evangelizadores da Igreja Católica. Com vistas
desse panorama, político e religioso, a fim de proteger e oficializar
o direito de exploração e colonização dos espanhóis sobre as novas
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terras é que o Papa Alexandre VI promulga a Bula Inter Cætera em
1493:
“[...] E para que – dotados com a liberdade da graça apostólica,
assumais mais livre e audazmente uma atividade tão importante,
por própria decisão, não por instância vossa, nem por nenhum
outro em favor vosso, senão por nossa mera liberdade e com
pleno conhecimento e fazendo uso da plenitude do poder
apostólico e com a autoridade de Deus onipotente que detemos
na terra e que foi concedido ao bem-aventurado Pedro como
vigário de Jesus Cristo, ao teor das presentes, doamos,
concedemos e assinamos perpetuamente a vós e a vossos
herdeiros e sucessores nos reinos de Castela e Leão, todas e cada
uma das ilhas e terras pré-ditas que até o momento foram
achadas por vossos enviados e as que se encontrarem no futuro e
que na atualidade não se encontrem sob o domínio de nenhum
outro senhor cristão [...]. Além disso, vos mandamos em virtude
de santa obediência que, fazendo toda as devidas diligências do
caso, destinai às ditas terras e ilhas, varões probos e temerosos de
Deus, peritos e especialistas para instruir na fé católica e imbuir
nos bons costumes seus povoadores, qual não nós desejamos e
não duvidamos que fareis, à causa de vossa máxima devoção e de
vossa régia magnanimidade”. (SEITENFUS, 2009, 1361)

Com essa Bula, Alexandre VI doa em benefício da coroa
espanhola as terras encontradas no além-mar com a condição de
que estes assumam a tarefa da evangelização dos povos lá
encontrados. Neste caso, imbuído pelo poder concedido ao cargo
máximo da Igreja Católica, o então Papa Alexandre VI se
autoproclamou como autoridade suficiente para doar as terras que
se encontravam no outro lado do oceano, sem, ao menos, consultar
seus habitantes nativos. Era como se os seres humanos que ali
viviam não tivessem domínio e nem autoridade sobre as terras em
que viviam desde sempre, pelo menos, não em comparação com os
viajantes europeus que desembarcaram ali tomando para si esses
direitos.
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Iniciava-se oficialmente o processo de colonização. Um
processo no qual os ameríndios3 deveriam receber passivamente os
espanhóis, que tomando a posição ativa, seriam responsáveis pela
colonização, exploração e evangelização dos nativos do Novo
Mundo. Entretanto, tal como foi adiantado no início do texto, os
ameríndios não eram passivos como os espanhóis imaginaram.
Logo, o processo de colonização mostrou-se mais difícil e violento
do que o previsto, ora pela violência empregada muitas vezes de
maneira desnecessárias pelos espanhóis, ora pela resistência
encontrada entre alguns grupos ameríndios. O fato é que a
primeira onda migratória e colonizadora americana se deu
predominantemente de maneira violenta e devastadora. Por esse
motivo, muitos espanhóis chegaram a sugerir a guerra justa como
meio de justificar e garantir o direito de exploração e colonização
que eles assumiam possuir assegurados pelo direito natural4.
Francisco de Vitoria e a Escola de Salamanca
Em meio a este cenário de descobertas, colonização,
guerras e constante efervescência política é que toma espaço como
grande teólogo e pensador de seu tempo o dominicano Francisco
de Vitoria5. É ele que se torna o grande expoente dentro da
3

O termo ameríndio será adotado neste texto para substituir a palavra índio, que é considerada um
termo racista e pejorativo, além da forma linguística de perpetuar um erro histórico de acordo com
Donato.(DONATO, 2005, p.7). Portanto, só será utilizado vocábulo índio quando em citação de autor,
por respeito à plenitude da obra mencionada.
4

Dentre eles destaca-se Juan Gines de Sepúlveda (1490-1573) considerado como um dos grandes
defensores do projeto belicista de expansão colonial e evangelização. Em 1550, Sepúlveda publica o
Demócrates Segundo: o de las causas de la guerra contra los indios, nesta obra ele apresenta uma
série de argumentos que procuram defender que a guerra movida contra os nativos americanos no
processo de colonização era justa.
5

Espanhol nascido na cidade de Burgos ou em Vitoria em 1483 e falecido em 1546. Francisco de
Vitoria é foi um frei dominicano, mestre atuante da Universidade de Salamanca e profundo
conhecedor do pensamento aristotélico-tomista, sendo considerado entre os principais nomes da
Segunda Escolástica. Vitoria é aclamado como um dos fundadores da Escola de Salamanca, na qual
destacou-se como sua trajetória na tradição filosófica mescladas por suas reflexões teológicas,
jurídicas, morais e econômicas.
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Universidade de Salamanca ao reintroduzir os estudos e
comentários a Tomás de Aquino na instituição em substituição as
Sentenças de Pedro Lombardo. Essa alteração configura uma
mudança radical tanto no currículo quanto na produção filosófica,
jurídica e teológica espanhola no início de século XVI.
Dentre as suas produções teológicas encontramos muitas
obras, nesse caso relecciones8 voltadas para os problemas políticos
da Espanha com relação à Europa (em especial, sua preocupação
com a guerra contra a França) e com os ameríndios diante da
colonização do Novo Mundo. De maneira factual, o que ligava
Vitoria às questões do novo continente era a sua relação dentro do
convento de San Esteban, onde vivia, que era o ponto de chegada e
de partida de muitos dominicanos que viajavam para o Novo
Mundo dentro da missão evangelizadora. Por esta via, apesar de
nunca ter viajado ao novo continente, Vitoria era constantemente
informado sobre as condições de vida dos ameríndios em conflito
com os espanhóis no Novo Mundo.
Com o passar do tempo a questão política entre espanhóis
e ameríndios, foi pouco a pouco tomando espaço dentro das
relecciones de Francisco de Vitoria, de singelos exemplos usados
para ilustrar uma que outra disputa filosófica até obras
inteiramente dedicadas ao assunto. Muitos comentadores apontam
que o marco da tomada do tema ameríndio na produção teológica
de Vitoria tem como ponto de partida o ano de 1534. Nesta data,
Francisco de Vitoria toma conhecimento da conquista violenta do
Peru através dos “defensores dos peruanos”. O que chamou a
atenção do Mestre Salmantino neste caso, em especial, foi a forma
como os espanhóis moveram e justificaram a guerra contra os
ameríndios do Peru. Convencido de que a guerra movida pelos
espanhóis contra aquele povo era injusta, Francisco de Vitoria
escreve uma carta em tom de denuncia para o padre Miguel de
Arcos (Provincial de Andaluzia), datada em 8 de novembro de
1534, reclamando daquela situação.
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“Sed, responden los defensores de los peruleros que los soldados
no eran obligados a examinar eso, sino a seguir y hacer lo que
mandaban los capitanes. Accipia responsum para los que no
sabían que no había ninguna causa más de guerra, más de para
robarlos que eran todos o los más. I creo que más ruines han sido
las otras conquistas después acá. [...] Pero hace de considerar que
esta guerra ex confesiones de los peruleros, es no contra extraños,
sino contra verdaderos vasallos del Emperador, como si fuesen
naturales de Sevilla, et praeterea ignorantes revera iustitiam belli;
sino que verdaderamente piensan que los españoles los tiranizan
y les hacen guerra injustamente”. (VITORIA, 1975, p.20)

A partir de então, não foi mais possível para Vitoria tratar o
tema da colonização espanhola no Novo Mundo como assunto
secundário. Por este motivo, no final de dezembro de 1538, início
de 1539 ele pronuncia a De Indis prior6, obra na qual dedica-se
exclusivamente a tratar as questões da colonização e a relação
entre espanhóis e ameríndios composta pelas lições ministradas
por Vitoria durante seu curso ministrado entre 1537-1538.
Entretanto, há alguns pontos importantes que precisam ser
esclarecidos antes de apresentar os principais argumentos
vitorianos em defesa dos ameríndios. Um deles é de que, apesar de
ser um defensor dos povos nativos, Vitoria era a favor da
colonização tal como da evangelização daqueles povos. Outro ponto
que merece destaque é a atuação e a importância de Vitoria além
do âmbito acadêmico, sendo inclusive considerado como figura
influente pelo próprio Carlos V. E, por fim, mas não menos
importante, é o esclarecimento de que Vitoria apenas articulou os
motivos pelos quais os espanhóis tinham direito de adentrar no
Novo Mundo, tal como apresentou as razões pelas quais os
ameríndios deveriam ser respeitados e considerados os
verdadeiros donos de suas terras. Neste último ponto, vale
6

Em seu nome completo: “De los indios recientemente descubiertos relección primera”, ou outra
variante também comum “De indis insulanis relectio prior”. Essa obra foi composta pelas lições
ministradas por Vitoria durante seu curso ministrado entre 1537-1538.
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ressaltar que Vitoria não chega a apresentar um projeto completo
de colonização, tal como ele faz quando se dedica a descrever sua
teoria da guerra justa com início, meio e fim. O que Vitoria faz é
baseado principalmente no direito natural, oferecer argumentos
em prol daquilo que ele nomeia como o direito de comunicação e
do direito de hospedagem, a fim de demonstrar discursivamente os
direitos e os deveres das duas partes envolvidas no processo de
colonização7.
O direito dos ameríndios e o jusnaturalismo racional
A medida em que os espanhóis reivindicavam seus direitos
naturais de estar e permanecer no Novo Mundo, estes, por sua vez,
não estendiam que o mesmo reconhecimento deveria ser
direcionado aos direitos dos nativos americanos. Essa discrepância
entre o reconhecimento dos direitos próprios e dos nativos
americanos tinha uma característica primordialmente orientada
por interesses econômicos e políticos, mas que se fundamentavam
em vias filosóficas e teológicas. Baseados nas fundamentações
filosóficas mais tradicionais oriundas da Filosofia clássica e
medieval, os teólogos, filósofos e juristas da época debatiam acerca
da condição ameríndia enquanto ser racional em comparação ao
modelo europeu. Neste período toma espaço a questão da
racionalidade, e, dela derivava-se todas as demais questões
fundamentais para o tema da colonização que foram abordadas
por Francisco de Vitoria. Destacam-se nessa temática as seguintes
dúvidas: se os ameríndios eram escravos por natureza; se os
ameríndios poderiam ser considerados detentores de propriedade;
e, se os ameríndios tinham domínio.
No que se refere ao tema central do reconhecimento da
racionalidade ameríndia encontram-se implicadas tanto questões
7

Vale ressaltar, para fins explicativos, que Vitoria nunca utilizou o termo colonização em seus
relecciones, sendo esta uma das múltiplas interpretações da autora deste artigo acerca da leitura das
obras De Indis Prior e De Iure Belli.
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filosóficas quanto até mesmo teológicas. Filosóficas, uma vez que, a
indicação de racionalidade era condição necessária para o
reconhecimento dos ameríndios como seres contemplados pelos
direitos naturais. Isto se dá porque pela própria definição do o
jusnaturalismo racional, adotado por Vitoria e mais tarde por
outros jusnaturalistas modernos, defende que é através da razão
humana que se torna possível a realização de um direito justo e
universal. No jusnaturalismo moderno é através da justa razão que
os seres humanos se tornam capazes de, respeitando a própria
natureza racional, alcançar o ideal moral. Logo, o reconhecimento
da racionalidade dos nativos americanos lhes concede direitos e
deveres iguais a serem reconhecidos entre eles e pelos próprios
espanhóis. É também pelo reconhecimento da racionalidade que se
torna justificável a presença da Igreja e a realização da
evangelização daqueles povos, uma vez que a fé precisa da razão
para se realizar.
No que diz respeito à escravidão natural, esse é um preceito que os
filósofos resgatam da teoria aristotélica encontrada na Política:
“Assim, em toda parte onde se observa a mesma distância que há
entre a alma e o corpo, entre o homem e o animal, existem as
mesmas elações; isto é, todos os que não têm nada melhor para
nos oferecer do que o uso de seus corpos e de seus membros são
condenados pela natureza à escravidão. Para eles, é melhor
servirem do que serem entregues a si mesmos. Numa palavra, é
naturalmente escravo aquele que tem tão pouca alma e poucos
meios que resolve depender de outrem [...]. ” (ARISTÓTELES,
1998, p.13.)

Nessa leitura, os ameríndios eram comparados aos
bárbaros descritos pelo Estagirita, a ponto de por várias vezes até
mesmo o próprio Francisco de Vitoria se referir a eles por esse
vocábulo. Em termos qualitativos, os espanhóis, assim como os
europeus, consideravam a cultura nativa americana inferior à
cultura da Europa cristã. O ponto central dessa teoria da
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escravidão natural, adotada por vários teóricos da época, se
ancorava no fato de que a cultura nativa americana era quase que
completamente diferente da europeia. Mas, a palavra chave dessa
questão é o quase. Isto porque como defende Vitoria, os
ameríndios eram sim racionais, tal qual os europeus, visto que
estes demonstravam ter uma estrutura de sociedade política bem
organizada, sendo esta uma prova da sua racionalidade:
De indis Prior, q. 23: “Se prueba. Porque em realidad no son
dementes, sino que a su modo ejercen el uso de la razón. Ello es
manifiesto, porque tienen establecidas sus cosas con cierto orden.
Tienen, em efecto, ciudades, que requieren orden, y tienen
instituidos matrimonios, magistrados, señores leyes, artesanos,
mercados, todo lo cual requiere el uso razón.” (VITORIA, 1960, p.
664.)

Uma vez constada a racionalidade ameríndia, a teoria da
escravidão natural aristotélica estaria automaticamente refutada.
Todavia, mesmo que seja comprovada a baixa racionalidade de
quem quer que seja em comparação a outro, isto não dá direitos
algum para aquele considerado mais capaz racionalmente
escravizar os menos capazes e tomar suas posses (De indis Prior, q.
23: VITORIA, 1960. pp. 665-666.).
Assim, uma vez constatada a racionalidade dos nativos
americanos, de acordo com a teoria jusnaturalista e com a
interpretação de Vitoria, cabia aos espanhóis reconhecerem o
direito de propriedade e de domínio deles. Sendo estas a segunda e
terceira questões derivadas da análise acerca da racionalidade
ameríndia, e tendo função fundamental no seu reconhecimento
enquanto sujeito de direitos. Na interpretação de Pich essa leitura
do reconhecimento do domínio dos ameríndios tinha a seguinte
importância: “Incidia, aqui, uma reflexão de fundo sobre o estatuto
de sujeitos de direitos, por parte dos indígenas, que, pressupondo o
“domínio de si”, pressupunha ainda uma opinião sobre seu
estatuto natural ou, mais simplesmente, “humano” (PICH, 2015,
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p.317.). Haja visto que, como a teoria jusnaturalista (De indis Prior,
q. 20: VITORIA, 1960. pp. 660-661.) corrobora, somente seres
racionais são capazes de propriedade e domínio, e, tendo em vista
que a racionalidade dos ameríndios era evidente, cabia aos
espanhóis respeitar também estes direitos. Conforme a conclusão
exposta na De indis Prior, q. 24: “Nos queda, pues, esta conclusión
cierta: Que antes de la llegada de los españoles, eran ellos
verdaderos señores pública y privadamente. ” (VITORIA, 1960, pp. 665666.).

Os termos justos de colonização
Apesar de não concordar com os métodos empregados
pelos espanhóis durante o processo de colonização do Novo
Mundo, Vitoria não era contrário ao processo em si. Segundo ele,
os espanhóis tinham direito de colonização e exploração daquelas
terras assegurados pelo direito natural. Essa interpretação parte do
direito natural adotado por Vitoria, sob forte influência de
Aristóteles, na qual ele compreende que a presença dos espanhóis
no Novo Mundo estaria justificada através dos direitos da
sociedade natural e de comunicação assegurado a todos os seres
humanos por sua condição de animais políticos e racionais.
De Indis Prior, De los títulos legítimos por los cuales pudieran
venir los bárbaros a poder de los españoles, q. 2: “Los españoles
tienen derecho de recorrer aquellas provincias y de permanecer
allí, sin que puedan prohibírselo los bárbaros, pero sin daño
alguno de ellos. […] En segundo lugar, al comenzar el mundo
(cuando todas las cosas eran comunes), era lícito a cualquiera
dirigirse a la región que quisiera y recorrerla. No parece que esto
haya sido abolido por la división de las cosas, porque jamás pudo
ser la intención de los pueblos evitar la comunicación y el trato
entre los hombres. En tiempos de Noé habría sido inhumano el
hacerlo”. (VITORIA, 1960, p.705-706.)
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Nestas condições, encontra-se em Vitoria a fundamentação
da presença dos espanhóis na América dentro do direito natural,
mais especificamente encontrado dentro do direito dos povos, em
duas subdivisões deste último classificadas como direito de
comunicação e direito de hospitalidade.
De Indis Prior, De los títulos legítimos por los cuales pudieran
venir los bárbaros a poder de los españoles, q. 2: “Mas em todas
las naciones se tiene como inhumano el tratar y recibir mal a los
hospedes y peregrinos sin motivo alguno especial; y, por el
contrario, es de humanidad y cortesía comportarse bien con ellos,
a no ser que los extranjeros reportaran daño a la nación”.
(VITORIA, 1960, p.706.)

O direito das gentes de Vitoria apresenta uma maior área
de cobertura de direitos dos seres humanos com relação ao direto
natural, o ius naturale, e ao direito dos povos, o ius gentium
romano. De onde o direito natural greco-romano era
compreendido como o direito aplicado dentro de uma entidade
política organizada como fundamentação dos direitos e deveres dos
seres humanos (seres racionais) e das autoridades compreendidas
institucionalmente, sendo estes delimitados um pelo outro.
Enquanto que o direito dos povos, o ius gentium, tem como
finalidade a regulamentação e expansão do direito natural contido
nas relações humanas entre povos que se relacionam por comércio
ou apenas politicamente. No entanto, o direito dos povos, como foi
criado pela Roma republicana, não tinha como pretensão proteger
os direitos de todo e quaisquer seres humanos, e sim daqueles
envolvidos diretamente em suas relações diplomáticas. Urdanoz
define o ius gentium como: “[…] una serie de principios jurídicos
de equidad natural, formándose así una ley común para todos los
hombres, una ley válida para todos los pueblos (ius gentium),
producto de la razón natural y distinta del ius proprium, de la
rígida ley civil o nacional que regulaba las relaciones internas entre
los ciudadanos romanos” (VITORIA, 1960. p.565.). De acordo com
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Pich o ius gentium: “Com isso, de todo modo, é correto dizer que o
ius gentium é não só essencialmente direito natural, mas engloba
aquilo que é mais estritamente humano” (PICH, 2015, p.323.).
Francisco de Vitoria atualiza o direito dos povos de acordo com a
realidade do século XVI e sua expansão marítima, compreendendo
que agora as fronteiras não deveriam ser mais o limite para o
reconhecimento dos direitos naturais de todos os seres humanos.
Nesse panorama o direito das gentes de Francisco de
Vitoria, exposto de maneira embrionária em De potestate civili
(1528) sendo melhor explorada na De Indis Prior (1538), adquire
um tom inovador ao reconhecer os direitos naturais de todo e
qualquer ser humano, independente de fronteiras, entidades
políticas organizadas ou religião. Assim, o direito das gentes
vitoriano tem como pretensão garantir o cumprimento dos direitos
naturais estendidos a todos os povos ou indivíduos sob quaisquer
circunstâncias. Dentre os direitos das gentes estão: o direito de
trânsito, de ir e vir, de comércio, de interação racional, de desfrutar
de recursos naturais e de ter acesso livre a lugares comuns e
imprescindíveis para a sobrevivência humana. Entram nesse
último item o acesso irrestrito aos oceanos, os litorais, os portos, as
águas, o ar, entre outros8.
Para Francisco de Vitoria, a presença dos espanhóis
naquelas terras estaria fundamentada tanto no direito natural das
gentes de livre transito e acesso irrestrito aos recursos naturais,
como também no direito dos ameríndios de comunicação e
interação racional com outros povos. No que tange o direito de
comunicação entre os povos, Vitoria entendendo o ser humano
como animal político e racional compreende que essas duas
categorias não se esgotam “no domínio da família ou simplesmente
com a formação e a organização de sociedades políticas
delimitadas; antes, essa sociabilidade se estende à humanidade
8

Todos esses direitos encontram-se relacionados em De Indis Prior, De los títulos legítimos por los
cuales pudieran venir los bárbaros a poder de los españoles, q. 2. (VITORIA, 1960, pp.705 - 708.).
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como um todo” (PICH, 2015, p.321.). Portanto, os seres humanos
(neste caso ameríndios e espanhóis), na visão vitoriana, enquanto
entes civis estariam respaldados em seus direitos e necessidades
naturais de sociabilidade elevada para além da própria comunidade
política, transpondo o próprio senso de identidade para fora
qualquer ideia de pertencimento local ou cultural, atingindo, deste
modo, a noção de membro da humanidade.
Dentre as relações esperadas por Vitoria entre os nativos
americanos e os espanhóis, o Mestre Salmantino defende: a
amizade entre os povos (VITORIA, 1960, p.707.); o livre-comércio
(VITORIA, 1960. pp.708 - 709.) entre as duas partes e o direito dos
espanhóis de se estabelecerem e colonizar o Novo Mundo
(VITORIA, 1960, pp.710 - 711). Em contrapartida, o mesmo defende
que o desrespeito dos direitos das gentes expostos na De Indis
Prior configuram injúria, e, consequentemente, motivo suficiente
para mover uma guerra justa (VITORIA, 1960, pp.711 - 712.).
Sobre o tema da guerra justa, Vitoria dedica toda a De Indis
Posterior9, onde o Mestre Salmantino dedica-se a questionar toda a
violência empregada durante o processo de colonização, assim
como a pretensa autoridade dos espanhóis em perpetra-la. Neste
sentido, a De Iure Belli tem como função dar seguimento para a
noção de direito das gentes exposta por Vitoria em De Indis Prior,
apresentando o meio de punição para aqueles que praticam a
injúria contra os direitos alheios no âmbito das relações
internacionais. Pode-se interpretar a De Iure Belli como uma obra,
que apesar do título, tem a pretensão de defender os direitos dos
ameríndios perante os desmandos praticados pelos espanhóis
durante a colonização, uma vez que, para Vitoria, os nativos
americanos eram tão sujeitos de direitos quantos os próprios
europeus.
9

Relectio final da obra vitoriana dedicada exclusivamente ao tema da colonização da América,
proferida em Em 19 de junho de 1539. Esta obra é também conhecida como a De Iure Belli ou De los
indios o del derecho de la guerra de los españoles sobre los bárbaros. Disponível em (VITORIA, 1960,
pp.811 - 858.).
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Conclusão
Como foi dito neste texto, Francisco de Vitoria não chegou
a criar um projeto completo de colonização, mas dedicou-se a
defender a presença e a permanência dos espanhóis no Novo
Mundo desde que estes respeitassem os direitos dos povos nativos.
Seguindo nessa linha de raciocínio, Vitoria expandiu o direito dos
povos romano para o direito das gentes, apresentou os motivos
pelos quais os ameríndios deveriam ser considerados pelos
espanhóis como sujeitos de direitos e expos os argumentos pelos
quais considerava apropriada a presença e até mesmo a
permanência espanhola na América. Ao considerar os nativos
americanos como sujeitos de direitos, Vitoria também delimitou os
seus deveres perante os direitos dos espanhóis que não lhes
causassem quaisquer danos.
Todavia, a história prova que existe uma lacuna gigante
entre os ideais de colonização justa de Francisco de Vitoria e a
realidade consumada pela presença dos espanhóis, sobretudo, na
América latina. Muito embora, as obras de Vitoria tenham
profundo impacto na construção do pensamento da Escolástica
Colonial do século XVI ibero-americano, e, mais tarde, em outros
pensadores modernos como Hugo Grocio, a colonização espanhola
fugiu e muito do ideal pensado pelo Mestre Salmantino. Talvez,
porque os interesses econômicos sobrepujaram o arquétipo
retratado por Francisco de Vitoria, ou, até mesmo, por qualquer
outro motivo que agora foge do conhecimento.
Contudo, se este artigo tem alguma finalidade para além da
própria pesquisa, é a meta de apresentar ao menos uma noção de
colonização justa pensada por um espanhol no século XVI. Neste
cenário, onde na Europa emergem mais tarde figuras como
Hobbes que retoma a clássica máxima de Ovídio: Homo homini
lupus. Vitoria apresenta-se como uma alternativa para todo o
pessimismo antropológico contido nessa frase ao nega-la.
Acreditando em outra forma de relação humana, e apostando com
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um otimismo antropológico na amizade como uma condição
natural entre seres humanos, Vitoria nega o princípio das relações
humanas sejam guiadas pelo medo. Para o Mestre Salmantino, os
seres humanos se associam e organizam-se em sociedades politicas
através da amizade orientada pela necessidade de comunicação
entre pares. Da mesma forma a colonização para Vitoria traz como
benefícios, na sua percepção, a troca mutua entre os povos e a
promoção da amizade entre ambos. Ou, na melhor definição do
pensamento vitoriano acerca das relações humanas amparadas
pelo direito das gentes, em suas próprias palavras: "Pois não é lobo
o homem para o outro homem, como disse Ovídio, mas homem"
(VITORIA, 1960, p. 709.).
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III
Filosofia Política Moderna

O hedonismo qualitativo de J. S. Mill como
resposta à objeção aventada contra o
hedonismo de J. Bentham
Bruno Botelho Braga1
Introdução
O objetivo central deste texto é expor o hedonismo
qualitativo de John Stuart Mill (1806-1873) como apresentado em
seu Utilitarianism (1861). O fio condutor desta exposição será a
caracterização da tese axiológica do filósofo londrino como uma
tentativa de responder ao que chamo de objeção perfeccionista.
Essa objeção aparece parafraseada por Mill na obra referida acima
e tem por objetivo sustentar a implausibilidade do hedonismo de
tradição benthamiana. Ele a faz segundo a afirmação de que, para
ser plausível, o hedonismo tem que ser capaz de acomodar a tese
perfeccionista de que a vida propriamente humana (intelectual) é
absolutamente mais valiosa do que a vida propriamente animal
(corporal/bestial).
O objetivo deste paper, portanto, reiterando de modo mais
preciso, é demonstrar como Mill, em seu hedonismo modificado,
acomoda tal tese e supera a objeção descrita acima. Para tanto, esse
1
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texto divide-se em quatro pequenas partes. Em primeiro lugar,
exponho, em linhas gerais, as características do hedonismo
quantitativo de J. Bentham. Em segundo lugar, apresento a objeção
perfeccionista já descrita. Em terceiro lugar, caracterizo o conceito
de “qualidade” como entendido por J. S. Mill e o papel que
desempenha em sua tentativa de responder a objeção
perfeccionista. E, em último lugar, ainda em Mill, clarifico o teste
da preferência informada efetuado pelos juízes competentes e seu
papel enquanto critério último de verificação do valor dos prazeres.
O hedonismo quantitativo de J. Bentham
Logo que abrimos a obra Uma Introdução aos Princípios da
Moral e da Legislação (1789), nos defrontamos com o
comprometimento explícito de Bentham à teoria hedonista:
A natureza colocou o gênero humano sob o domínio de dois
senhores soberanos: a dor e o prazer. Somente a eles compete
apontar o que devemos fazer, bem como determinar o que na
realidade faremos. Ao trono desses dois senhores está vinculada,
por uma parte, a norma que distingue o que é reto do que é
errado, e, por outra, a cadeia das causas e dos efeitos.
(BENTHAM, 1984 [1789], p. 3)

Devemos, no entanto, ter clareza de que não há apenas
uma tese hedonista descrita na passagem acima, mas duas. Para
Bentham, o prazer não é apenas aquilo que devemos buscar, mas
também é aquilo que de fato buscamos. A primeira afirmação
compromete Bentham com um hedonismo de valor. A segunda,
com um hedonismo psicológico ou motivacional. Das duas teses,
contudo, somente a primeira nos interessa. Ora, se prazer é o
único bem e, como diz Bentham, sob sua égide se encontra a
norma que distingue o certo do errado, então podemos claramente
concluir que, para o filósofo radical, agir bem significa agir de
modo a promover o prazer e evitar a dor. Logo, já nos parece óbvio
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que o princípio moral sustentado pelo autor é o princípio da
utilidade. Afirma Bentham:
Por princípio de utilidade entende-se aquele princípio que aprova
ou desaprova qualquer ação, segundo a tendência que tem a
aumentar ou diminuir a felicidade da pessoa cujo interesse está
em jogo, ou, o que é a mesma coisa em outros termos, segundo a
tendência a promover ou a comprometer a referida felicidade.
(BENTHAM, 1984 [1789], p. 4)

A partir dessa canônica formulação, podemos extrair o
seguinte silogismo:
(P1) X é moralmente correto se, e somente se, possui uma
tendência a aumentar a felicidade geral;
(P2) X possui uma tendência a aumentar a felicidade geral;
(C) Logo, X está em conformidade com o princípio da
utilidade.
Deixemos de lado, por agora, questões referentes à
justificação da premissa maior e nos concentremos apenas na
premissa menor do silogismo exposto acima. O que ele exige?
Segundo o princípio da utilidade, tal como Bentham o entende,
para descobrirmos o que é o certo a se fazer numa dada
circunstância, devemos investigar as nossas opções disponíveis e
verificar qual delas promove a maior felicidade. Em outros termos,
a premissa menor do silogismo utilitarista exige um cálculo
empírico dos prazeres e dores. Ora, se esse é o caso, então o
próximo passo de Bentham deve consistir em nos ensinar como
efetuar esse cálculo.
O método de Bentham consiste na observância de sete
elementos ou dimensões do valor de um prazer ou de uma dor. São
eles: intensidade, duração, certeza ou incerteza, proximidade ou
longinquidade, fecundidade, pureza e extensão. No entanto, por
questões de brevidade, somente os dois primeiros nos interessam.
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Para Bentham, para saber qual de dois prazeres é o mais valioso,
basta observarmos qual é mais intenso num dado período de
tempo. Por exemplo, se o prazer de tomar um banho quente me
proporciona 10 unidades de intensidade por minuto e o prazer de
comer um cachorro-quente me proporciona apenas 5, assumindo
que ambas as experiências durem o mesmo tempo, teremos um
total de 50 unidades para o banho e apenas 25 para o cachorroquente. Logo, devemos escolher o banho. Em suma, para Bentham,
o único fator relevante para a mensuração de prazeres e dores é a
sua quantidade.
A objeção perfeccionista
Logo após apresentar os fundamentos de sua teoria moral,
Mill, em Utilitarianism, nos introduz à principal objeção de seu
tempo ao hedonismo ético tradicional. Diz o autor:
[Eles] Consideram que supor que a vida não tem (...) nenhum
fim mais elevado do que o prazer – nenhum objeto de desejo e
empenho melhor e mais nobre – é absolutamente baixo e
desprezível, é defender uma doutrina digna apenas de porcos.
(MILL, 2005 [1861], p. 49)

É comumente sabido entre os especialistas que essa crítica
havia sido feita pelo ensaísta e historiador britânico Thomas
Carlyle. Segundo essa objeção, se o prazer é a única coisa valiosa,
então nossa vida em nada se distingue da vida dos animais.
Contudo, embora de linguagem bastante coloquial, essa objeção
encerra uma intuição bastante razoável, qual seja, a de que a vida
propriamente humana, de natureza intelectual, é, de alguma
forma, mais valiosa que a vida propriamente animal. Chamo essa
objeção de objeção perfeccionista. Nessa perspectiva, portanto,
podemos formulá-la da seguinte forma:
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P1) Se o hedonismo é verdadeiro, então não é o caso que a
vida propriamente humana (intelectual) é mais valiosa que
a vida propriamente animal (corporal/bestial);
P2) É o caso que a vida propriamente humana (intelectual)
é mais valiosa que a vida propriamente animal
(corporal/bestial);
C) Logo, o hedonismo é falso.
Embora logo afirme que essa objeção erra o alvo, pois é ela
que denigre a natureza humana ao supor que os seres humanos
não são capazes de ter prazeres de natureza mais elevada, Mill
percebe que as razões dadas pelos utilitaristas benthamianos de
sua época não são suficientes para acomodar a tese perfeccionista
de maneira forte. Para Bentham – assim como para os utilitaristas
seguidores de seu hedonismo – somente podemos justificar a
superioridade de certos prazeres a partir de razões quantitativas.
Contudo, como bem salienta Mill, essas razões são circunstanciais.
Ora, se os prazeres intelectuais, como sustentam os benthamianos,
são mais valiosos apenas porque são mais seguros, mais
permanentes ou menos dispendiosos – razões que se reduzem a
elementos quantitativos – então teremos problemas ao querer
justificar tal superioridade em circunstâncias em que esses
prazeres não tiverem essas características. É pensando nisso que
Mill nos introduz ao que ele chama de “razão mais forte” (higher
ground) para justificar a superioridade dos prazeres intelectuais e,
por conseguinte, da vida intelectual.
Qualidade
O primeiro passo da argumentação de Mill consiste em
reconhecer que, além da quantidade, também a qualidade dos
prazeres deve ser levada em consideração no cálculo do seu valor
geral. Diz Mill:
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É totalmente compatível com o princípio da utilidade reconhecer
o facto de que alguns tipos de prazer são mais desejáveis e
valiosos do que outros. Seria absurdo supor que, enquanto que na
avaliação de todas as outras coisas se considera tanto a qualidade
como a quantidade, a avaliação dos prazeres dependesse apenas
da quantidade. (MILL, 2005 [1861], p. 49)

Mas o que isso realmente significa? Segundo Mill, além das
sete dimensões quantitativas do prazer sugeridas por Bentham, é
possível adicionar mais uma, a saber, a dimensão da qualidade.
Qualidade, para Mill, nada mais é que o tipo do prazer. Nesse
sentido, é possível dizer que um prazer é mais valioso que outro
não porque é mais intenso e/ou duradouro, mas sim porque é de
um determinado tipo, ou classe específica, que, por sua vez, é
intrinsecamente mais elevada. Sendo assim, o prazer que for
considerado superior em termos qualitativos será o prazer
incondicionalmente mais elevado. Portanto, o primeiro passo da
argumentação de Mill está dado. Falta-nos agora apenas
demonstrar como Mill chega à conclusão de que são os prazeres de
natureza intelectual os felizardos a ocupar o posto de prazeres
qualitativamente superiores.
Juízes competentes
O critério oferecido por Mill para saber quais são os
prazeres qualitativamente superiores pode ser extraído do seguinte
trecho:
Se me perguntarem o que entendo pela diferença qualitativa de
prazeres, ou por aquilo que torna um prazer mais valioso do que
outro, simplesmente enquanto prazer e não por ser maior em
quantidade, só há uma resposta possível. De dois prazeres, se
houver um ao qual todos ou quase todos aqueles que tiveram a
experiência de ambos derem uma preferência decidida,
independentemente de sentirem qualquer obrigação moral para o
preferir, então esse será o prazer mais desejável. Se um dos dois
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for colocado, por aqueles que estão competentemente
familiarizados com ambos, tão acima do outro que eles o
preferem mesmo sabendo que é acompanhado de um maior
descontentamento, e se não abdicariam dele por qualquer
quantidade do outro prazer acessível à sua natureza, então
teremos razão para atribuir ao deleite preferido uma
superioridade em qualidade que ultrapassa de tal modo a
quantidade que esta se torna, por comparação, pouco importante.
(MILL, 2005 [1861], p. 50)

Mill propõe-nos o que podemos chamar de teste da
preferência informada (TPI). Esse teste consiste em estabelecer
como condição para a superioridade qualitativa de um prazer que o
mesmo seja preferido por todos, ou quase todos, aqueles que estão
competentemente familiarizados com ambos os prazeres a serem
comparados. Nesse sentido, o teste de Mill, como o leitor já deve
imaginar, opera do fato para o valor. O prazer que for preferido
decididamente pela maioria dos juízes competentes (fato), será o
prazer qualitativamente superior (valor). A pergunta central que
precisa ser feita agora é, portanto, a seguinte: quais são os prazeres
preferidos pelos juízes competentes? A investigação se torna,
agora, puramente descritiva. Para Mill, no entanto, a resposta é
óbvia:
(…) é um facto inquestionável que aqueles que estão igualmente
familiarizados com ambos, e que são igualmente capazes de os
apreciar e de se deleitar com eles, dão uma preferência
muitíssimo marcada ao modo de existência que emprega as suas
faculdades superiores. (MILL, 2005 [1861], p. 50)

E procede:
Poucas criaturas humanas consentiriam ser transformadas em
qualquer dos animais inferiores perante a promessa da plena
fruição dos prazeres de uma besta, nenhum ser inteligente
consentiria tornar-se tolo, nenhuma pessoa instruída se tornaria
ignorante, nenhuma pessoa de sentimento e consciência se
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tornaria egoísta e vil, mesmo que a persuadissem de que o tolo, o
asno e o velhaco estão mais satisfeitos com a sua sorte do que ela
com a sua. Não abdicaria daquilo que possui a mais do que eles
em troca da plena satisfação de todos os desejos que tem em
comum com eles. Se alguma vez desejasse estar em seu lugar,
isso aconteceria apenas em casos de infelicidade tão extrema que,
para lhe escapar, teria de trocar a sua sorte por quase qualquer
outra, por muito indesejável que esta parecesse aos seus olhos.
(MILL, 2005 [1861], p. 50)

Para Mill, portanto, todas as observações acerca da conduta
humana apontam para o fato de que os prazeres que envolvem o
uso das faculdades superiores são sempre preferidos por aqueles
que são capazes de experienciá-los propriamente. Por conta de
algum tipo de sentido de dignidade, nenhum homem elevado
abdicaria de suas satisfações intelectuais, mesmo se soubesse que
com isso sua vida poderia incorrer num maior sofrimento ou
descontentamento. E isso se dá porque a verdadeira felicidade,
para Mill, não é a mera satisfação intensa de um desejo primitivo
qualquer, mas sim a posse daquilo que realmente importa. Em
suma:
É melhor ser um ser humano insatisfeito do que um porco
satisfeito; é melhor ser Sócrates insatisfeito do que um tolo
satisfeito. E se o tolo ou o porco têm uma opinião diferente é
porque só conhecem o seu próprio lado da questão. A outra parte
da comparação conhece ambos os lados. (MILL, 2005 [1861], p.
51)

Conclusão
Se a nossa interpretação sobre os conceitos envolvidos no
hedonismo qualitativo de Mill estiver correta, podemos
acertadamente elencar as teses sustentadas pelo autor e verificar se
seu hedonismo comporta ou não a intuição exigida pela objeção
perfeccionista, qual seja, a de que a vida propriamente humana
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(intelectual) é absolutamente mais valiosa que a vida propriamente
animal (corporal/bestial). As teses e conclusões são as seguintes:
(i) Tese da distinção qualitativa: Os prazeres podem ser
distintos quantitativa e qualitativamente;
(ii) Tese da normativização qualitativa: Os prazeres podem
ser hierarquizados quantitativa e qualitativamente;
(iii) Tese da prioridade qualitativa: O prazer
qualitativamente superior é absolutamente mais valioso,
independentemente de seu valor quantitativo;
(iv) Tese fato-valorativa: O prazer qualitativamente
superior (valor) será aquele que for preferido por todos ou
quase todos os que estão competentemente familiarizados
com ambos os prazeres a serem comparados (fato);
(v) Tese descritiva: É o caso que todos ou quase todos os
que estão competentemente familiarizados com ambos os
prazeres a serem comparados sempre preferem aqueles
que envolvem o uso das faculdades superiores;
(vi) Conclusão substantiva (1): Os prazeres que envolvem o
uso das faculdades superiores (intelectuais) são
absolutamente superiores aos prazeres corporais/bestiais.
(vii) Conclusão substantiva (2): A vida que possibilita o
usufruto dos prazeres intelectuais (intelectual) é
absolutamente mais valiosa que a vida que possibilita o
usufruto de prazeres corporais/bestiais (corporal/bestial).
Como vemos, portanto, parece claro que o hedonismo
qualitativo de J. S. Mill acomoda satisfatoriamente a intuição
exigida pela objeção perfeccionista e, por conseguinte, a supera por
completo.
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Uma ideia comparativa da justiça: avançando
um diálogo entre John Rawls e Amartya Sen
acerca das variações das capacidades humanas
em um modelo contratualista institucional
Camila Palhares Barbosa1
Introdução
O objetivo deste trabalho é aprofundar uma análise crítica
acerca do diálogo entre John Rawls e Amartya Sen, de modo a
identificar se o argumento das variações de capacidades pode ser
utilizado na perspectiva do liberalismo político rawlsiano. Para
tanto, proponho uma análise comparativa da ideia de justiça e de
bens primários desenvolvidos pelos dois autores, buscando
evidenciar que os pontos chaves da crítica a partir do argumento
das capacidades expõem alguns dos limites da teoria rawlsiana.
Além disso, o foco principal no decorrer deste trabalho será
revisitar a resposta oferecida por Rawls a ideia das capacidades,
questionando se, a partir da análise do autor, é possível ter na base
da política institucional rawlsiana comparações interpessoais sobre
o bem e o justo.
1
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A teoria da justiça como equidade de Rawls desenvolve um
projeto contratualista direcionado a formulação de um acordo
político sobre formas de estabelecer instituições justas em uma
sociedade bem ordenada, e, por ser uma teoria com um conceito
fechado do que é “político” e preocupada quase que de forma
exclusiva com uma justiça equitativa no nível institucional, muitos
críticos, a exemplo de Sen, demonstram a limitação de O
Liberalismo Político para com os comportamentos e parâmetros
reais de justiça e igualdade na sociedade. A crítica de Sen é em
grande medida direcionada a falta de relevância dos
comportamentos reais, principalmente levando em conta o
segundo princípio da justiça como equidade, uma vez que existem
“amplas variações que essas pessoas apresentam quanto às
capacidades de converter bens primários em viver bem” (SEN,
2012, p. 96). Assim, o argumento das capacidades busca focalizar
em sociedades justas, não exclusivamente instituições,
posicionando o justo enquanto uma ideia essencialmente
comparativa.
No texto do Liberalismo Político, Rawls afirma concordar
que o uso dos bens primários devem ter em vista as capacidades
básicas (RAWLS, 2000, p. 231), contudo, a pergunta central tornase: como lidar com essas variações dentro de um projeto político
centrado nas instituições? A resposta de Rawls as críticas de Sen
nos deixam com dois problemas a serem enfrentados, primeiro, o
que esses autores consideram a linha mínima do existencial e,
segundo, como abordam a questão das faculdades mentais. Minha
hipótese frente a esses desafios no diálogo entre justiça
contratualista e da escolha social, é no sentido de apontar a
necessidade de um avanço no desenvolvimento de uma psicologia
moral para a proposta do liberalismo político.
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Do problema do consenso sobreposto à metodologia
transcendental.
A proposta do liberalismo político de Rawls tem como
objetivo pensar sociedades bem ordenadas (sociedades
democráticas) a partir de organizações institucionais justas. Para
tanto, Rawls oferece o procedimento2 da posição original que foca
exclusivamente na esfera política pública: as partes ranqueiam, sob
o véu de ignorância3, os princípios de justiça que devem ordenar e
fundamentar as instituições políticas sociais, e, a partir dos
princípios ranqueados, forma-se uma espécie de contrato social
acerca dos princípios escolhidos. Rawls, portanto, oferece um
formato renovado de contrato social baseado em dois princípios
que seriam resultados do procedimento de reflexão da posição
original: (a) liberdade, ou “todas as pessoas têm igual direito a um
projeto inteiramente satisfatório de direitos e liberdades básicas
iguais a todos”, e, (b) equidade ou que “[...] devem estar vinculadas
a posições e cargos abertos a todos, em condição de igualdade
equitativa de oportunidade; [...] representar maior benefício
possível aos membros menos privilegiados da sociedade” (RAWLS,
2000, p. 48). Assim, os dois princípios servem como fundamentos
das instituições e da cidadania. É importante ressaltar que Rawls se
restringe a uma concepção normativa de pessoa, ou seja, as partes
são compostas por cidadãos: pessoas livres e iguais que participam
e acordam sobre os princípios e normas que regulam a sociedade.
Rawls afirma que:
Os princípios de justiça política são resultado de um
procedimento de construção no qual pessoas racionais (ou seus
representantes), sujeitas a condições razoáveis, adotam esses
2

Aqui, evidentemente o procedimento é inspirado no imperativo categórico Kantiano, que no
momento da posição original se dá enquanto “Justiça Procedimental Pura”, onde os princípios são
ranqueados a partir da reflexão racional.
3

Ou seja, as partes não sabem quem serão posteriormente na sociedade, o que “força” em alguma
medida que a decisão seja universalizável.
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princípios para regular a estrutura básica da sociedade. Os
princípios derivados de um procedimento adequado de
construção, um procedimento que expresse corretamente os
princípios e concepções indispensável da razão prática, são os que
considero razoáveis. (RAWLS, 2000, p. 28).

O projeto rawlsiano se baseia, então, na concepção política
de pessoa desenvolvida pelo autor, na medida em que as
capacidades humanas centrais são, a partir da concepção que
indivíduos possuem faculdades mentais iguais, ter uma concepção
sobre o bem e formular e revisar uma concepção de justiça. O bem
e o justo são, portanto, as únicas características relevantes da
psicologia moral de Rawls. É a partir dessa perspectiva, a saber,
das partes enquanto racionais e razoáveis, que o consenso
sobreposto é viabilizado, “são os próprios cidadãos que decidem,
individualmente, de que maneira a concepção política pública que
todos endossam está relacionada com suas visões mais
abrangentes” (RAWLS, 2000, p. 82).
O consenso sobreposto na teoria de Rawls garante que os
dois princípios que servirão como base da sociedade bem ordenada
seja fruto da decisão unânime na posição original a partir do
procedimento de justiça pura. Em outras palavras, todas as partes
envolvidas no processo político de decisão (posição original), sejam
os cidadãos em si, capazes de desenvolver uma concepção sobre o
bem e sobre o justo, sejam seus representantes (nas instituições
básicas da sociedade), escolhem a partir de uma lista de princípios,
aqueles que pela perspectiva do interesse individual, pode ser
consenso entre todas as partes do acordo político. Essa escolha não
se dá em um momento social ou histórico, mas a partir da própria
razão, do equilíbrio reflexivo, como um cenário hipotético de
escolha, em que o resultado, pode ter aplicabilidade real dentro das
instituições sociais básicas.
O liberalismo político pressupõe que, para propósitos políticos,
uma pluralidade de doutrinas abrangentes e razoáveis, e, ainda
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assim, incompatíveis, seja o resultado normal do exercício da
razão humana dentro de estruturas das instituições livres de um
regime democrático constitucional. O liberalismo político
pressupõe também que uma doutrina abrangente e razoável não
rejeita os princípios fundamentais de um regime democrático. É
claro que uma sociedade também pode conter doutrinas
abrangentes pouco razoáveis, irracionais ou até mesmo absurdas.
(RAWLS, 2000, p. 24).

Este procedimento rawlsiano da escolha dos princípios da
justiça é o mote central da crítica de Sen. Em A ideia de Justiça,
Amartya Sen oferece uma noção de justiça vinculada à ideia de
escolha social, ao invés de procedimentos de justiças
transcendentais. Segundo Sen, um procedimentalismo do tipo
transcendental oferece um modelo perfeito de “sociedades justas”,
sem fazer uma análise real sobre os termos de injustiça e
desigualdades no âmbito social. Nesse sentido, a metodologia
transcendental serviria como um “manual revolucionário”, um
guia de ações sobre o que é justo (ao menos dos procedimentos
considerados justos), sem a necessidade de uma maior análise dos
contextos de justiça no âmbito social. Aqui, Sen já articula sua
crítica ao fato de que a teoria rawlsiana dá atenção apenas às
“instituições justas” ao invés dos comportamentos reais que
articulam a justiça na sociedade.
Sen afirma que:
Talvez a contribuição mais importante da abordagem da escolha
social para a teoria da justiça é seu interesse nas avaliações
comparativas. Essa estrutura relacional, ao invés de
transcendental, concentra-se na razão prática por trás daquilo
que deve ser escolhido e em quais decisões devem ser tomadas,
em vez de especular sobre a aparência de uma sociedade
perfeitamente justa. Uma teoria da justiça deve ter algo a dizer
sobre as escolhas que de fato são oferecidas, e não apenas manter
absortos em um mundo imaginado e implausível de imbatível
magnificência. (SEN, 2012, p. 137).

214 | XVII Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS - Volume III

Fica clara, aqui, a diferença da proposta de justiça entre
Sen e Rawls, na medida em que a justiça, para Sen, é resultado de
avaliações comparativas ao nível social, ou seja, o justo e o injusto
não podem ser definidos sem contar com (a) as posições e status
sociais reais, e (b) os processos complexos políticos e morais que
vinculam determinadas comunidades com certos princípios da
justiça. Assim, propõe-se um método em que “os resultados do
processo de escolha social assumem forma de ordenação de
diferentes estados de coisas desde um ponto de vista social” (SEN,
2012, p. 126).
Além disso, Sen afirma ser cético sobre a possibilidade de
um consenso sobreposto como o proposto por Rawls. Para Sen,
dificilmente um grupo diverso de pessoas, mesmo que sob o véu da
ignorância, acordará de forma unânime sobre quais princípios
devem nortear a vida política da sociedade. Aqui, do ponto de vista
formal, temos dois problemas centrais: da lista de princípios e da
ordem de ranqueamento.
Em primeiro lugar, é importante mencionar que os
princípios de justiça oferecidos por Rawls obedecem a uma ordem
de escolha, ou seja, o primeiro princípio da liberdade tem
prioridade sobre o segundo princípio, da equidade.4 Nesse sentido,
a crítica de Sen, nesse aspecto, começa pelo “certo extremismo” do
conceito da liberdade dentro da metodologia de Rawls, uma vez
que, a partir de uma análise comparativa, a prioridade da liberdade
sobre a equidade seria certamente resultado de um procedimento
crítico de deliberação relacional. Se tentarmos traduzir os
princípios de Rawls em termos mais formais da Teoria da Escolha
Social, teríamos dentro da posição original, um set de alternativas
indeterminado, ou seja, uma lista composta por todos os princípios
possíveis desde que restringido ao âmbito do político, em que as
partes declaram escolhas do tipo ‘xPy’, sendo “x” o princípio da
4

Embora a menção ao segundo princípio já esteja em algum nível inserido na descrição do primeiro
princípio de justiça.
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liberdade e “y” o princípio da equidade. Isto é, as partes preferem
(P) de forma unânime a liberdade prioritariamente do que a
equidade.
O problema aqui, portanto, é que, para Sen, mesmo em um
set fechado apenas com duas variáveis — a saber, x e y — ainda a
unanimidade seria improvável. Enquanto alguns escolheriam xPy,
conforme o esquema rawlsiano, é provável (para não dizer
consequência lógica) que alguns declarem que yPx, ou seja, que
preferem no âmbito das instituições justas a equidade em nome da
liberdade. Em termos formais, já podemos demonstrar como se
atendo apenas aos dois princípios oferecidos por Rawls, o consenso
sobreposto não segue necessariamente. Contudo, o problema de
traduzir formalmente a escolha na posição original em termos de
consenso sobreposto torna-se ainda mais problemática quando
ampliamos esse set para todos os princípios políticos possíveis.
Para Sen, portanto, “há problemas incuráveis na obtenção de um
acordo unânime sobre um conjunto de princípios de justiça na
posição original” (SEN, 2012, p. 89).
Da variação das capacidades em termos de comportamentos
reais.
Sen oferece, em contraposição a teoria da justiça de Rawls,
a ideia de justiça comparativa em termos de capacidades humanas.
Essas variações das capacidades impactaria a habilidade de
cidadãos em converter os bens primários estabelecidos em vida
boa. Nesse sentido, parece haver uma dificuldade em identificar,
tanto quem são os menos favorecidos socialmente, quanto quais
bens primários formariam a base para que esses grupos menos
favorecidos exercessem cidadania plena.
Para avançar nesta análise das capacidades é preciso
posicionar a questão dos bens primários dentro da teoria da justiça
como equidade de Rawls. Segundo Rawls, os bens primários
seriam o resultado da deliberação na posição original onde as
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partes “procuram garantir as condições políticas e sociais para que
os cidadãos possam perseguir o seu bem e exercer suas
capacidades morais que os caracterizam como livres e iguais”
(RAWLS, 2000, p. 121). Nesse sentido, a lista de bens primários
constitui direitos e liberdades básicas para a própria concepção de
cidadania (aqui, diretamente vinculada a ideia de autonomia plena,
ou autonomia política). Assim, pelo exercício da razão, as partes
percebem o interesse em uma distribuição justa e equitativa de
liberdades e oportunidades, pois são condições necessárias para o
exercício da cidadania. Para Rawls, “na base da confiança que as
partes têm nos bens primários está no seu reconhecimento de que
esses bens são meios polivalentes essenciais para realizar os
interesses de ordem superior” (RAWLS, 2000, p. 121).
A lista de bens primários de Rawls pode ser divida nas
seguintes categorias:
a. os direitos e liberdades fundamentais, que também constituem
uma lista;
b. liberdade de movimento e livre escolha de ocupação num
contexto de oportunidades diversificadas;
c. poderes e prerrogativas de cargos e posições de
responsabilidade nas instituições políticas e econômicas da
estrutura básica;
d. renda e riqueza;
e. as bases sociais de auto-respeito. (RAWLS, 2000, p. 228).

Parece que as categorias propostas por Rawls são centrais
na crítica que Sen propõe ao liberalismo político. Primeiramente,
parece que a crítica ao formalismo Kantiano pode em alguma
medida ser vinculado neste debate. As categorias de bens
primários são, em primeiro lugar, resultado de uma metodologia
transcendental, que dependem do conceito de racionalidade do
autor, uma vez que Rawls afirma ser “racional que as partes
empreguem os bens primários para avaliação dos princípios de
justiça” (RAWLS, 2000, p. 121).
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Aqui, enfrentamos novamente o problema de pensar
justiça sem uma metodologia de comparação social aplicada:
quanto de renda e riqueza é suficiente e necessário para garantia
do status de cidadania plena? Uso o termo cidadania plena a partir
da crítica feminista à teoria rawlsiana, principalmente de
Nussbaum, que desenvolve um debate sobre o acesso real de
determinados grupos a esse sistema rawlsiano focado
exclusivamente em instituições justas. Tanto Nussbaum quanto
Sen, ao desenvolverem a ideia das capacidades, estão descrevendo
formas mais eficazes de diminuir a discrepância social e de
participação política dos menos favorecidos.
A abordagem das capacidades é uma abordagem geral, com foco
em informações sobre vantagem individual, julgada com relação
à oportunidade, e não um “design” específico de como uma
sociedade deve ser organizada. A plenitude e os resultados
definitivos dessas contribuições têm de ser distinguidos a partir
da perspectiva informacional em que se baseiam. (SEN, 2012, p.
266).

Rawls descreve — em resposta às críticas de Sen — que as
variações de capacidades, divididas em quatro grandes categorias
(a. morais e intelectuais; b. capacidades e habilidades físicas; c.
pluralismo razoável; e d. gostos e preferências) que sua teoria
pressupõe, dão aos cidadãos um grau mínimo de capacidades de
cooperação em uma sociedade bem ordenada (RAWLS, 2000, p.
230). Contudo, Rawls não oferece uma descrição mais rica em
conteúdo do que significa e como é estabelecida essa “linha
divisória do mínimo existencial”. Em sua resposta, Rawls reafirma
a suposição de que as capacidades do tipo morais e intelectuais são
contempladas igualmente pelos cidadãos, ou seja, tem-se como
capacidades morais apenas a elaboração de noções sobre o bem e o
justo, sem um debate real sobre o papel que estados psicológicos
diferentes implicam na conversão de bens primários em bemestar.
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[...] observe que quinhões equitativos de bens primários não têm
a intenção de ser uma medida do bem-estar psicológico total
esperado pelos cidadãos, ou de sua utilidade, como diriam os
economistas. A justiça como equidade rejeita a ideia de comparar
e maximizar o bem-estar total em questão de justiça política.
(RAWLS, 2000, p. 235).

Retomamos em grande medida a crítica de pensar uma
teoria da justiça para instituições justas e não em sociedades mais
justas, o que, o apelo ao argumento das capacidades, parece
proporcionar. Além disso, parece haver ideias diferentes do que
significa ser “menos favorecido” entre Rawls e Sen (ou da própria
Nussbaum). Em Justiça como Equidade Rawls afirma que em uma
sociedade bem ordenada, composta por cidadão livres e iguais,
contemplados pelos bens primários, os menos favorecidos são “os
que pertencem à classe de renda com expectativas mais baixas”
(RAWLS, 2003, p. 83). Nesse sentido, a comparação que defini os
menos favorecidos é feita entre os esquemas de cooperação
institucionalizados, no qual os indivíduos podem pertencer ao
grupo dos menos favorecidos independente de sua renda e riqueza
per se, mas como estes participam de um esquema político em que
estão piores situados em termos de justiça institucional. Na nota de
rodapé 26, Rawls afirma que:
Os menos favorecidos nunca são identificados como homens ou
mulheres, ou como brancos ou negros, como hindus ou ingleses.
Não são indivíduos identificados por características naturais ou
de outro tipo (raça, gênero, nacionalidade, etc.) que nos
permitam comparar suas situações sob os vários esquemas de
cooperação sociais possíveis de serem considerados. (RAWLS,
2003, p. 84).

Parte da crítica, tanto de Sen quanto de Nussbaum, está
vinculada ao fato de que esses elementos sociais diversos, que
estipulam relações políticas que impactam a participação política
de cidadãos e seus acessos a direitos fundamentais, só podem ser
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entendidos a partir de (a) comparações sociais reais; (b) recortes
analíticos de como essas categorias (grupos) conseguem reverter
bens primários em um melhor estado de coisas e um melhor
estado psicológico.
Conclusão
As críticas de Sen ao procedimento transcendental da
posição original apontam talvez a grande limitação da teoria da
justiça como equidade enquanto uma justiça puramente
institucional, desvinculada dos comportamentos reais que
influenciam as dinâmicas sociais que moldam os sistemas políticos.
Essa crítica, contudo, não elimina a contribuição de Rawls para a
forma como entendemos a política contemporânea,
principalmente, de sociedades democráticas. Em grande medida, a
abordagem de Rawls permite uma nova forma de pensar um
contratualismo institucional capaz de abranger o pluralismo moral.
Além disso, Rawls oferece uma linguagem mais adequada para
descrever racionalidade, razoabilidade e cidadania.
Por um lado, o processo deliberativo de escolha social como
o proposto por Sen parece se beneficiar de um modelo
contratualista rawlsiano, ou seja, um modelo político que permita
através dos próprios processos institucionais e legais, um amplo
set de princípios morais razoáveis plausíveis de preferência. A
possibilidade de um ranqueamento político e moral amplo são
compatíveis com a perspectiva das capacidades, que para Sen, é
“inevitavelmente interessada em uma pluralidade de
características diferentes de nossas vidas e preocupações” (SEN,
2012, p. 267).
A partir desse debate, um desafio da filosofia política é
produzir possibilidades de pensar um contrato razoável sobre
instituições justas das práticas sociais que efetivem demandas mais
amplas a partir de uma redefinição de quem são os menos
favorecidos dentro de estados democráticos. Um dos caminhos que
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me parecem mais consistente, já apontado dentro da crítica
feminista, por exemplo, é reconhecer as limitações da psicologia
moral desenvolvida por Rawls, que fica pressuposta no centro da
teoria da justiça como equidade. Um debate mais rico sobre o que
constitui capacidades morais, estados psicológicos e de coisas,
podem facilitar a aproximação de grupos socialmente
marginalizados de um projeto institucional justo, que possa ser
beneficiado pelos princípios rawlsianos, mas que estejam,
principalmente, considerando a justiça enquanto um processo
comparativo, social e o mais participativo possível.
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A Viabilidade da Justiça: Uma Análise da
Influência da Ideologia Econômica na
Motivação Individual
Carlos Roberto Bueno Ferreira1
O tema da viabilidade da justiça não parece ter recebido a
mesma atenção dispendida à conceituação ideológica dos modelos
de justiça aplicáveis às sociedades modernas. Muito se tem
discutido sobre as teorias políticas que supostamente levariam à
formação de sociedades mais justas, mas nem sempre é possível
notar a imediata aplicabilidade dessas concepções se tomadas em
face das realidades as quais essas teorias deveriam referir-se.
Trata-se de um déficit que perpassa a discussão sobre o idealismo e
a pureza de modelos de justiça: de um lado, aqueles que defendem
que a teoria sobre a justiça deve ser independente da apreciação da
sua aplicação imediata; do outro, os que sustentam que a justiça é
algo guiado pela ação e que sua viabilidade deveria ser medida
conforme o sucesso da teoria em transformar as injustiças.
O presente estudo propõe-se a apreciar alguns dos fatores
que conduzem a esse distanciamento entre a teoria e a prática,
abordando, principalmente, os aspectos econômicos. Serão
analisados os malefícios da ideologia eminentemente de mercado
1
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naquilo que podemos considerar como o horizonte de viabilidade.
Para isso, partiremos dos problemas de coordenação de interesses
individuais identificados por Liza Herzog com “bloqueios de
viabilidade2”, nos quais se cria um estado de desconfiança mútua
como motivação que codetermina a ação e impede a melhor
aplicação de elementos normativos voltados a situações ideais de
justiça.
Comecemos por analisar o caráter ideal das teorias que
tratam de justiça e como elas abordam a questão da viabilidade.
Teorias Ideias, não Ideais e a Viabilidade da Justiça
Discute-se sobre o caráter ideal das teorias sobre a justiça.
O presente artigo não se propõe a separar e classificar essas teorias
de forma exaustiva, mas, sim, brevemente apontar a relação que
uma abordagem mais (ou menos) idealizada sobre justiça possa
guardar com a viabilidade dos princípios que estão em jogo.
As teorias com enfoque kantiano, conforme desenvolvidas
por Rawls e Habermas, por exemplo, focam nas condições ideais
de um procedimento justo capaz de gerar resultados que reflitam
os princípios normativos selecionados na busca pela justiça. O que
está em jogo é sempre o balanço entre a liberdade individual e a
equidade substancial de uma sociedade. Tratam-se de modelos nos
quais as concepções de justiça foram modeladas para funcionarem
com certa independência das questões contingenciais que
implicariam em inviabilidade ou distanciamento entre a teoria e a
realidade. Tal caráter ideal não é privilégio das teorias liberais,
porquanto as ditas teorias comunitaristas também caem em um
problema similar. Ao afirmar uma substancialidade ética que é
anterior ao indivíduo, a posição comunitarista acaba por atrelar o

2

No original, “feasibility gridlocks” conforme desenvolvido pela autora em “Distributive Justice,
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justo ao que esteja alinhado com uma “vontade geral”, esvaziando
o papel que a liberdade individual exerce na realização da justiça.
Existem algumas abordagens menos ambiciosas que
buscam combater as injustiças de forma direta, partido da
viabilidade. Tais abordagens costumam considerar os aspectos
contingentes e contextuais, como a motivação e as preferências
individuais dos indivíduos em determinado modelo econômico.3
Algo que deve restar claro é que nenhum teórico nega o
papel da viabilidade de sua teoria. Conforme aponta Herzog (2016,
p. 959), a questão que os autores se veem obrigados a enfrentar é
se a teoria deve começar por analisar a viabilidade ou se as
considerações materiais de viabilidade se darão mais ao final do
processo.
Segundo a autora supramencionada, no fundo, não se trata
de apreciar se uma teoria mais idealista é menos viável que outra
teoria menos idealista. Ambas as posições devem enfrentar a
instância de consideração da viabilidade, não interessando se
tratam os respectivos princípios de justiça como entidades
independentes dos fatos contingentes ou se partem da realidade
material para corrigir injustiças sociais já identificadas.
Para que os limites da viabilidade a ser analisada restem
bem delineados, Herzog propõe que sejam apuradas as propostas
de viabilidade consideradas a época e as condições políticas,
econômicas e sociais dadas.
Tomadas essas delimitações, dois erros mais comuns
podem ser identificados: a) considerar viáveis coisas que, de fato,
são inviáveis. Este é o caso comumente atribuído às teorias ideais.
Tal erro é apontado nas críticas ao idealismo exagerado, e acaba,
dado o distanciamento com a realidade, relegando algumas teorias
à irrelevância prática; b) considerar inviáveis coisas que, na
verdade são viáveis. Segundo Herzog este erro pode ser comparado
3
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com um resultado de exame médico “falso positivo”, pois uma
doença foi identificada apesar de o paciente estar saudável
(HERZOG, 2016, p. 960).
Em que pese o primeiro erro (considerar viáveis coisas que
são inviáveis) ser um campo fértil para apontar falhas nas teorias
da justiça, o foco do presente artigo vai ser o segundo erro
(considerar inviáveis coisas que não o são), porquanto os debates
referentes à ideologia de mercado e aos modelos de individualismo
racional econômico mostram uma deficiência justamente nesse
campo. É o caso das presunções econômicas sobre aquilo que
motiva as pessoas a escolherem ou agirem somente com base em
seus interesses particulares.
Níveis de Viabilidade e a Motivação
Para melhor exemplificar o que ocorre com o argumento
econômico referente às presunções de motivações para
determinadas condutas sociais podemos tomar o conceito de
escalonamento de viabilidade adotado por Gilabert e Lawfor-Smith
(2012 p. 813-816).
Segundo os autores citados existem níveis de viabilidade
que variam desde as amarras mais definitivas (referentes às
limitações físicas e fáticas imanentes à condição humana) até
certos tipos de crença comum e normas culturais às quais os
sujeitos se submetem por convenção. Podemos apontar, no nível
mais definitivo da questão, a incapacidade física de um ser humano
de saltar uma altura de dez metros ou mesmo a necessidade de se
ingerir um determinado número de calorias diárias. Um próximo
passo seria um conjunto de padrões, motivações e crenças estáveis
em determinada sociedade. Aqui podemos citar a tendência de se
viver em núcleos familiares e o desejo por justiça ou
reconhecimento social. Um terceiro nível seriam os padrões
institucionais de comportamento e motivação, os quais moldam as
oportunidades e obstáculos aos quais os indivíduos serão
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submetidos. Finalmente, as normas flexíveis e convenções culturais
às quais os indivíduos se submetem, mas que não possuem a
mesma rigidez que observamos nas amarras de viabilidades
ligadas à natureza física da condição humana.
Herzog (2016 p. 962) ilustra que no caso da ideologia de
mercado a motivação central é o auto-interesse. Contudo, a autora
adverte para o perigo de se considerar fatos contingentes sobre
motivações e comportamentos dos indivíduos (dado o momento
histórico em determinada sociedade) como características fixas da
natureza humana. Com efeito, se tomadas convenções flexíveis
como se fossem fatos fixos, a teoria pode perder a aplicabilidade
por completo.
Por essa razão é importante que se defina qual a posição
que o auto-interesse ocupa nessa escala que vai desde a fixidez da
natureza humana até a maleabilidade da convenção cultural.
Modelos econômicos tendem a classificar a busca por preferências
autocentradas como dadas. Contudo existem razões suficientes
para crer de maneira diversa.
Auto-interesse e Racionalidade Econômica
Com efeito, a ideia de que somente valores autointeressados seriam racionais é recorrente na teoria econômica,
seja ela imputada à teoria clássica ou não. Essa aproximação do
racional com o egoísmo individual mostrou-se uma barreira para
que se pudessem introduzir elementos éticos na economia.
Na teoria econômica dominante existem dois métodos
básicos para se determinar a racionalidade de uma conduta: (1)
considerar a racionalidade como uma consistência interna da
escolha e; (2) identificar a racionalidade com a maximização do
auto-interesse (Putnam, 2008, p. 73).
Se observarmos o primeiro método, de pronto podemos
identificar sua fragilidade, porquanto a própria ideia de que a
consistência interna de uma escolha possa determinar a
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racionalidade dela consequente mostra-se insuficiente. Sen observa
que uma pessoa pode fazer exatamente o oposto do que deveria
fazer para conseguir algo que deseja egoisticamente, tudo com
perfeita coerência interna (SEN, 1992, p. 113).
Dessa forma, podemos notar que aquilo que consideramos
coerente num conjunto de escolhas observadas depende,
necessariamente, da interpretação dessas escolhas e de algumas
características externas a elas, como a natureza de nossas
preferências, valores e motivações (SEN, 1992, p. 114).
Para Amartya Sen (1992. p.114), o segundo enfoque, que
gira entorno da maximização do auto-interesse, é ainda mais difícil
de defender. Ele estaria baseado em um critério de
correspondência externa entre a escolha e o interesse pessoal.
Desde já, podemos concluir que se trata de uma estratégia que
nega o primeiro método de atribuição da racionalidade, o qual
somente considerava a consistência interna das escolhas.
O problema aqui é outro. Como vimos anteriormente, a
posição de Sen é contrária a qualquer enfoque que simplifique
demasiadamente as motivações para a conduta humana. Assim, o
economista indiano perguntaria “por que a racionalidade residiria
unicamente na busca do interesse próprio, com a exclusão de todo
o resto?” E logo acrescentaria que pode até não ser absurdo
considerar a maximização do interesse próprio como conduta
racional, mas propor que todo o resto (que não seja a maximização
do auto-interesse) seja irracional parece inaceitável (SEN, 1992. p.
115).
Adotar esse critério implica numa postura que acaba por
rejeitar a ética nas decisões reais dos indivíduos. A estratégia de
utilizar a racionalidade como um “intermediário” que obrigue os
atores econômicos reais a uma necessária maximização dos
respectivos interesses próprios parece uma tentativa de
padronização comportamental insuficiente. Nas palavras efusivas
de Sen, “tentar usar as exigências da racionalidade na batalha a
favor da suposição comportamental padrão da teoria econômica é
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como liderar uma carga de cavalaria montado num burro manco”
(SEN, 1992, p. 115).
A questão, aqui, consiste em verificar se a busca da
maximização do interesse individual é mesmo uma característica
do comportamento real. “Será que o ‘homem econômico’, na busca
de seus interesses, proporciona um melhor entendimento do
comportamento humano, ao menos no campo da economia?”
(SEN, 1992, p.116).
Nessa mesma linha de argumentação Herzog aponta que a
motivação para ação humana é uma questão muito mais complexa.
Ela refere o paradoxo de Esterlin, o qual sustenta que depois de
alcançado certo patamar de renda, o aumento de PIB não surte
efeitos de aumento de felicidade (HERZOG, 2016, p. 964). A autora
prossegue apontando que o incentivo monetário, apesar de ser
eficaz em muitas circunstâncias, não serve de fator determinante
para a tomada de decisão em todos os casos. Segundo Pink (2009,
cap. 4-6), por exemplo, os indivíduos são motivados por noções de
autonomia (capacidade de decidir por si mesmos), maestria
(vontade de serem melhores na realização de atividades) e
propósito (noção de papel que desempenhas em suas vidas e em
prol da sociedade).
Enfim, existe suporte suficiente para sugerir que o autointeresse não representa um limite de viabilidade tão fixo,
porquanto podemos claramente notar que a motivação final da
ação dos indivíduos é capaz de considerar o ganho de utilidade
derivado do aumento de bem-estar dos outros. Não se trata de
esperar condutas sempre altruístas e desvinculadas de um retorno
financeiro, mas sim de desfazer a presunção recorrente na
ideologia de mercado de que o auto-interesse é algo dado, e que
seria inerente à natureza humana. Como veremos, é justamente
esse raciocínio que gera os “bloqueios de viabilidade”.
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Bloqueios de Viabilidade
O modelo de ideologia de mercado que assume uma visão
de mundo na qual o indivíduo é sempre auto-interessado (e não
considera o bem-estar geral como um ganho de utilidade) é algo
que não tomou as proporções que hoje observamos por mero acaso
(Herzog 2016, p. 966). A figura do “homem econômico” não se
desenvolveu e alcançou o imaginário social por ser uma mera
estratégia metodológica, mas por ser utilizada como uma
presunção da natureza humana. Algumas mudanças institucionais,
como o descrédito dos modelos de economia de bem-estar social,
somente são possíveis ao tornarem desejável e necessária a busca
pelo interesse particular.
A ideologia econômica pode influenciar diretamente a
estrutura da motivação individual ao transformar a percepção
daqueles interesses que são legítimos ou não de serem
perseguidos. Tal ideologia também é capaz de afetar a autopercepção dos indivíduos com relação ao que deve ser considerado
um trabalho bom, reduzindo as opções reais àquilo que traz um
maior retorno financeiro. Conforme alega Herzog (2016, p. 966)
“apontar que a ideologia econômica é enviesada, e os seres
humanos tem motivações mais complexas, poderia mudar
diretamente o horizonte de viabilidade de certas instituições
econômicas”.
Existe, contudo, um efeito indireto dessa percepção dos
indivíduos como seres auto-interessados. Tal efeito tem relação
com a percepção que os indivíduos possuem sobre as motivações
dos demais indivíduos. Conforme aduz Herzog (2016 p. 967),
pouquíssimas pessoas veem a si mesmas como motivadas
exclusivamente pelo auto-interesse. O problema se instaura
quando essas mesmas pessoas passam a assumir que os demais
indivíduos somente agem de maneira auto-interessada. Isso pode
forçar que o agente se antecipe ao egoísmo alheio e passe a agir de
forma a defender seu próprio interesse, por precaução.
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Experimentos econômicos, considerando a teoria dos jogos,
em especial os que preveem jogos continuados, apontam que a
cooperação entre os agentes é condicional. Isso significa que os
indivíduos estão dispostos a cooperar, contando que os outros
também cooperem com eles. Considerando-se a disposição clássica
de um jogo de “dilema do prisioneiro iterado”, podemos, inclusive,
concluir que o melhor resultado é sempre o cooperativo. O
problema surge com a quebra da confiança. Sabendo que a melhor
estratégia, em termos de ganho pessoal, para o outro participante é
sempre buscar o seu próprio interesse, o agente tende a se
proteger e buscar defender seus próprios interesses.
Herzog aponta que se o indivíduo está influenciado pela
ideologia de mercado ele está mais propenso a acreditar que os
outros não estão dispostos a cooperar, a menos que haja também
satisfação de seus interesses particulares. Tais problemas podem
ser contornados em grupos menores, nos quais uma acareação ou
uma declaração das reais motivações pode afastar a desconfiança
mutua instaurada. Entretanto, em se considerando sociedades
como um todo, não é possível esse esclarecimento. Daí o malefício
que a presunção de egoísmo imanente à teoria econômica
dominante pode causar no imaginário coletivo.
Mesmo em jogos onde não haja perdas para os
participantes a solução paretiana, tida como solução ideal para o
pensamento econômico dominante, pode representar injustiça,
dado que somente considera a racionalidade econômica centrada
na busca do auto-interesse. Amartya Sen alega sobre o critério
paretiano:
If someone takes the Pareto principle seriously, as
economists seem to do, then he has to face problems of
consistency in cherishing liberal values, even very mild
ones. Or, to look at it in another way, if someone does
have certain liberal values, then he may have to eschew
his adherence to Pareto otpitimality. While the Pareto
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criterion has been thought to be an expression of
individual liberty, it appears that in choices involving
more than two alternatives it can have conequences that
are, in fact, deeply illiberal (SEN, 1970 p. 157)

Sen inverte o paradigma liberal, colocando a vontade
individual como condicionada, já no momento da escolha, a certas
prioridades e valores sociais. Ao fazê-lo, ele também questiona o
individualismo mecânico, na medida em que sustenta que
indivíduos valorizam o ganho de utilidade da sociedade como um
todo, restringindo meros interesses individuais. A questão, para
Sen é: se somos capazes de sacrificar nosso auto-interesse em
nome de prioridades familiares ou sociais, porque não fazemos isso
com mais frequência? Ou, colocado de forma diferente, se somos
capazes de fazer sacrifícios individuais no âmbito difuso, de acordo
com nossa afiliação comunitária, partidária ou familiar, porque
esses mesmos sacrifícios não são reproduzidos ao nível social?
Os desequilíbrios funcionais causados pela falta de
confiança na motivação dos outros indivíduos acabam por limitar o
conjunto de opções possíveis (domínio irrestrito4), impedindo, por
exemplo, que uma atitude cooperativa que geraria a maior
utilidade mútua seja concretizada.
Estes desequilíbrios foram chamados por Herzog de
“bloqueios de viabilidade”. Isso se verifica quando indivíduos
estariam dispostos a contribuir mais, contudo, deixam de fazê-lo,
por considerarem que os outros não estariam dispostos a fazer o
mesmo, estamos em face de um impasse, uma situação de
desconfiança recíproca.
A solução, segundo Herzog seria o foco em mecanismos
que evitem a crença mútua no interesse individual. Isso manteria
normas, como a justa distribuição de ônus sociais, no seu devido

4

Para maiores esclarecimentos sobre os requisitos da racionalidade econômica, sugiro a obra de
ARROW, Social choice and Individual Values.
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lugar, permitindo que sejam desfeitos os “bloqueios de
viabilidade”.
Economistas como Sen e Wiens têm enfrentado o tema da
insuficiência dos modelos econômicos exclusivamente centrados no
interesse individual, apontando que é necessário um modelo mais
complexo que leve em consideração motivações e comparações
interpessoais de utilidade em busca de soluções que promovam
maior justiça e bem-estar social.
Segundo Herzog, com relação à ideologia econômica, os
teóricos políticos e os ativistas sociais poderiam resolver dois
problemas de uma só vez se dispensassem as crenças falsas e
ajudassem a expandir o horizonte de viabilidade, gerando
instituições mais equitativas, e reafirmando que todos estão
dispostos a fazer suas respectivas partes na busca por justiça
(HERZOG, 2016, p. 968).
O ponto do presente trabalho, contudo, era o de apontar a
falha argumentativa da presunção geral que ocorre na “ideologia
econômica” calcada no auto-interesse dos indivíduos. Penso que
reestruturar o imaginário coletivo de como os indivíduos veem a si
mesmo e aos outros é etapa crucial para que possamos
implementar novas alternativas de justiça social e uma justa
distribuição de riquezas, afastando as situações artificialmente
criadas e erroneamente difundidas, que acabam por impedir a
viabilidade de ações cooperativas antes mesmo de elas serem
problematizadas.
Conclusão
Neste artigo analisamos o problema da viabilidade da
justiça considerando, especificamente o seu viés econômico. Foi
observado que as teorias que tratam do tema da justiça, muitas
vezes se concentram em seus aspetos ideais e acabam ficando
muito distantes da realidade prática no que tange àquilo que
consideramos uma justa distribuição de direitos e deveres.
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Em um mundo no qual o próprio conteúdo da democracia
foi substituído por valores de mercado, os espaços deixados para
justiça devem considerar a questão da viabilidade, sob a pena de
serem suplantados. Conforme aduz Wendy Brown todos os
domínios da atuação humana foram transmutados em alguma
imagem específica do econômico. Toda conduta é conduta
econômica; todas as esferas da existência estão enquadradas e
medidas pelo aspecto econômico, mesmo quando estas esferas não
são elas mesas monetizadas (BROWN, 2015, p. 10).
Vimos que, no caso da ideologia de mercado, a motivação
central é o auto-interesse. Contudo, observamos a advertência feita
por Liza Herzog sobre o perigo de se considerar fatos contingentes
sobre motivações e comportamentos dos indivíduos como
características fixas da natureza humana. Podemos dizer que a
noção econômica de que a ação dos indivíduos é sempre autointeressada é uma pressuposição que tem a capacidade de tornar
inviáveis coisas que, de fato, são viáveis.
Com isso, pudemos identificar o problema de coordenação
de interesses individuais denominado “bloqueio de viabilidade”, no
qual se cria um estado de desconfiança mútua como motivação da
ação individual que codetermina a ação e impede a melhor
aplicação de elementos normativos voltados a situações ideais de
justiça.
A solução proposta por Herzog seria uma gradativa
mudança na percepção que os indivíduos têm de si mesmos e
sobre os outros, de forma a garantir que as presunções de autointeresse não venham impedir que as alternativas cooperativas
sejam viabilizadas.
Mesmo a autora supracitada admite que é uma questão
ampla e complexa a de como essa percepção pode ser mudada.
Para isso, seria necessário que os teóricos aceitassem a devida
responsabilidade ao comunicarem suas teorias, observando
minuciosamente se os argumentos não estão presumindo
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erroneamente questões que possam gerar os referidos bloqueios de
viabilidade.
De fato, é deplorável que se tome, em qualquer tempo ou
circunstância, por qualquer que seja a teoria econômica, política ou
social, uma figura da natureza humana que seja irreal e que, a
partir dela se molde uma série de medias fundadas em uma
presunção errônea. Este foi justamente o caso que aqui analisamos,
e que por questão de conveniência terminológica chamamos de
“ideologia econômica”.
Contudo, a solução proposta por Herzog parece ser
idealizada ela mesma, apesar de criticar duramente o caráter ideal
das teorias que não consideram a viabilidade em primeiro plano.
Não porque seja impossível que se mude o imaginário coletivo
quanto ao predomínio do auto-interesse no campo econômico
(apesar de não ser uma tarefa das mais fáceis), mas por supor que
a confiança mútua é algo que se dá de forma natural nas relações
humanas. Em que pese não se possa tomar como dado o
individualismo psicológico, também entendo que não seja o caso de
assumirmos o altruísmo como aspecto dominante na natureza
humana.
Sem dúvidas, é preferível que as teorias econômicas não
bloqueiem a viabilidade das alternativas cooperativas, mas não
podemos contar com o fato de que a alternativa cooperativa vai
sempre ser a desejável. Se pensarmos de forma radicalmente
oposta ao individualismo psicológico, podemos cair na armadilha
de uma espécie de utilitarismo disfarçado.
Talvez seja justamente por isso que os teóricos da justiça
tenham muitas vezes se esquivado de enfrentar as consequências
práticas de suas teorias. Nenhuma teoria, por mais complexa e
ampla que seja, pode dar conta de abordar a natureza humana em
todas as suas dimensões. Do mesmo modo, nem toda situação
contingente é passível de ser traduzida em algo que se alinhe com
um ideal de comportamento, seja ele ético, moral, político ou
econômico.
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O problema da compatibilidade do conceito de
“liberdade” na Crítica da Razão Pura
Douglas João Orben1
Considerações iniciais
Na primeira Crítica2 de Kant, ao se analisar contexto de
interesse da razão teórica por questões suprassensíveis, na medida
em que as especulações racionais produzem naturalmente ideias
transcendentais, encontra-se a origem do conceito de liberdade.
Considerada como uma simples ideia transcendental, a Crítica da
razão pura localiza a liberdade para além do âmbito do
conhecimento humanamente possível,3 situada num domínio onde
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Grande do Sul - PUC/RS (Porto Alegre) e professor do curso de Filosofia da Faculdade Palotina FAPAS (Santa Maria). E-mail: douglasorben@hotmail.com
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Em todas as referências a estas obras será utilizado o modo abreviado de citação, a saber,
respectivamente: Kritik der reinen Vernunft [A - 1781/ B - 1787]: KrV e Kritik der praktischen
Vernunft [A-1788]: KpV
3

Na primeira parte da Crítica da razão pura, Kant demonstra, numa densa estrutura argumentativa,
que a razão humana no seu uso constitutivo (conhecimento) encontra-se naturalmente limitada
pelas próprias condições transcendentais. A Analítica transcendental estabelece, portanto, a
experiência sensível como a única possível fonte de dados do entendimento humano. O
conhecimento possível, segundo Kant, encontra-se sujeito às condições transcendentais tipicamente
humanas. Estas, por sua vez, são naturalmente limitadas, pois são necessariamente dependentes dos
dados sensíveis. No conhecimento discursivo, próprio do entendimento humano, as categorias ou
conceitos puros do entendimento dependem das intuições fornecidas pela sensibilidade, sem as quais

238 | XVII Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS - Volume III

as categorias epistemológicas não têm alcance (KrV, B 19 – 24), no
qual o único fundamento plausível é a disposição subjetiva da
própria razão.4 É, pois, daí que todo o empreendimento moral
retira sua esperança e possibilidade de efetivação. Já que a lei
natural não possui exclusividade explicativa, pelo que a liberdade
transcendental pode ser admitida sem contradições, encontram-se
então asseguradas novas possibilidades investigativas, situadas
num domínio para além do sensível, i.e., o suprassensível.
A liberdade transcendental surge no contexto cosmológico,
retratado na ideia de uma ciência transcendental do mundo
(cosmologia rationalis), como uma tentativa de estabelecer algo de
absolutamente incondicionado na série regressiva das condições,
processo este constantemente fomentado pelo desejo especulativo
da razão. Contudo, ao produzir a ideia de uma causa
incondicionada, i.e., livre, a razão depara-se com o seguinte
problema: como articular a ideia de uma causa espontânea (livre)
com as invariáveis leis da natureza? Aparentemente, as posições
são contraditórias: a causalidade natural não admite exceções, pois
tudo deve ser explicado de acordo com as leis naturais; a liberdade
transcendental, por sua vez, apela justamente para uma causa
incondicionada, puramente espontânea, pelo que a mesma não
pode ser explicada pela lei natural, sendo até mesmo a sua
negação. Esta é a questão apresentada pela 3ª antinomia da razão
pura, a qual só vai ser resolvida mediante a intervenção do
idealismo transcendental, o qual parte da recusa dos pressupostos
epistemológicos do realismo transcendental. Com isto, o conflito
antinômico pode ser apaziguado e a liberdade transcendental
o entendimento nada conhece. A sensibilidade, por seu turno, está sujeita (receptividade) (Cf. KrV, B
33) aos dados da experiência, a sua única fonte de impressões empíricas.
4

As especulações racionais, segundo Kant, iniciam sua investigação no campo das certezas
empíricas, porém, por um destino natural da razão (Cf. KrV, A VII), desconsiderando todos os limites
do conhecimento humano (experiência possível), acabam produzindo ideias transcendentais,
conceitos puramente metafísicos. Não é por vaidade ou soberba que a razão especulativa produz
conceitos metafísicos, ela tão somente segue a sua “lógica” natural: orientada pelo princípio4 da
totalidade das condições, a razão produz naturalmente ideias transcendentais.
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torna-se admissível, sem contradição alguma com a causalidade
natural.
1. A liberdade transcendental na Crítica da razão pura
A defesa do conceito transcendental de liberdade, como
uma ideia cosmológica, manifesta a admissibilidade lógica de uma
espontaneidade absoluta operando para além do domínio
fenomênico. Este é, pois, o estágio em que a liberdade especulativa
encontra-se na Dialética transcendental da primeira Crítica.
Mesmo não podendo ser conhecida, a mesma não contradiz as leis
da natureza, podendo ser pensada sem contradição alguma. Nestas
configurações, a liberdade transcendental torna-se um conceitochave, pois a sua possibilidade satisfaz o desejo natural da razão
especulativa, sem contrariar a necessidade epistemológica do
âmbito fenomênico, e não obstante assegura o lugar (vazio para a
razão teórica) para o estabelecimento da razão prática. No tocante
a isso, Kant pressupõe que a admissibilidade da liberdade
transcendental é condição para o estabelecimento da liberdade
prática, ou como o próprio assevera: “é sobretudo notável que
sobre esta idéia transcendental da liberdade se fundamente o
conceito prático da mesma” (KrV, B 561).
Na Dialética transcendental, além de pressupor a ideia de
liberdade transcendental, a liberdade prática é encarada como a
capacidade de determinação (independente de coerções externas)
do arbítrio humano, considerado como sensivelmente afetado.
Este, todavia, não pode ser patologicamente necessitado (arbitrium
brutum) como nos animais, pelo que não seria possível a
independência de coações que caracteriza a liberdade prática.
Assim, “o arbítrio humano é, sem dúvida, um arbitrium
sensitivum, mas não arbitrium brutum; é um arbitrium liberum
porque a sensibilidade não torna necessária a sua ação e o homem
possui a capacidade de determinar-se por si, independentemente
da coação dos impulsos sensíveis” (KrV, B 562). A liberdade prática
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manifesta-se, então, na independência do arbítrio humano perante
as coerções dos impulsos sensíveis, as quais constantemente
acometem um arbitrium sensitivum.
Na segunda parte da Doutrina transcendental do método,
no trecho denominado de Cânone da razão pura, Kant mantém a
mesma definição geral de liberdade transcendental que já havia
sido estabelecida na Dialética. No Cânon, Kant também afirma que
“a liberdade transcendental exige uma independência [...]
relativamente a todas as causas determinantes ao mundo sensível”
(KrV, B 830). A mesma consonância entre os supracitados trechos
da primeira Crítica é encontrada no que diz respeito à definição de
arbítrio humano. O Cânon apresenta o livre arbítrio como a
capacidade de determinação do agir humano por motivos
representados pela razão. Daí que o arbítrio humano não pode ser
um arbitrium brutum:
Efetivamente, um arbítrio é simplesmente animal (arbitrium
brutum) quando só pode ser determinado por impulsos sensíveis,
isto é, patologicamente. Mas aquele que pode ser determinado
independentemente de impulsos sensíveis, portanto por motivos
que apenas podem ser representados pela razão, chama-se livre
arbítrio (arbitrium liberum) e tudo o que se encontra em ligação
com ele, seja como princípio ou como consequência, é chamado
prático. (KrV, B 830).

Contudo, as semelhanças entre a Dialética e o Cânon
terminam aqui. Logo nas primeiras referências ao conceito de
“liberdade”, no Cânon, Kant deixa claro que seu interesse vai estar
voltado exclusivamente para a liberdade prática, colocando de lado
o seu sentido transcendental como um problema estritamente
especulativo.5 Não há problema algum em fazer tal restrição, pois
5

Segundo a expressão kantiana, neste trecho: “em primeiro lugar, é de observar que por ora me
servirei do conceito de liberdade apenas no sentido prático e deixo aqui de lado, como coisa já
tratada acima, o sentido transcendental, que não pode ser pressuposto empiricamente como um
princípio de explicação dos fenômenos, mas que é, por si mesmo, um problema para a razão” (KrV,
B 829).
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ela apenas manifesta que o Cânon inaugura outro domínio de
interesse da razão pura, i.e., o prático. No entanto, um problema
surge na medida em que Kant expõe a questão da liberdade prática
como totalmente independente da liberdade especulativa ou
transcendental. O trecho que tantos incômodos têm causado ao
sistema kantiano é o seguinte: “a questão relativa à liberdade
transcendental refere-se meramente ao saber especulativo e
podemos deixá-la de lado, como totalmente indiferente, quando se
trata do que é prático” (KrV, B 832). Além do mais, Kant também
afirma que “a liberdade prática pode ser demonstrada pela
experiência”, não obstante em B 831 a tese é corroborada ao
defender-se que “conhecemos, pois, por experiência, a liberdade
prática como uma das causas naturais, a saber, como uma
causalidade da razão na determinação da vontade” (KrV, B 831).
Estas passagens aparentemente contradizem o que Kant já havia
estabelecido acerca do assunto na Dialética transcendental. O texto
é expressamente contraditório, se as supracitadas referências do
Cânon (B 831 e 832) forem cotejadas com o trecho da Dialética, no
qual Kant afirma que, sobre a “idéia transcendental da liberdade se
fundamente o conceito prático da mesma” (KrV, B 561), ou ainda
com a passagem em que Kant defende que “a supressão da
liberdade transcendental anularia simultaneamente toda a
liberdade prática” (KrV, B 561).
O que tal comparação deixa evidente é que ambos os
trechos não estão em consonância, pelo menos de um ponto de
vista literal. Já que enquanto a Dialética assume como
imprescindível a pressuposição da liberdade transcendental para
assegurar a prática; o Cânon, por sua vez, parece negar a
necessidade de tal pressuposição, afirmando assim que a liberdade
prática pode ser afirmada independentemente da demonstração
especulativa da liberdade transcendental. O problema, portanto, é
o seguinte: estaria Kant negando no Cânon o que havia afirmado
na Dialética, ao ater-se ao conceito de liberdade prática? Como
explicar este aparente desacordo na primeira Crítica? Por que
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razão Kant não sustenta tal independência da liberdade prática na
Fundamentação da metafísica dos costumes e na Crítica da razão
prática? O que o levou a tal mudança de perspectiva? Tais questões
devem ser respondidas, sob pena de desarticulação sistemática do
projeto crítico de Kant.
2. A compatibilidade da liberdade na Crítica da razão pura
No rol das soluções propostas ao aparente desacordo entre
o conceito de “liberdade” da Dialética e do Cânon, é possível
identificar duas distintas posições interpretativas, a saber: os
defensores de uma solução genética;6 e os defensores de uma
solução lógica.7 A interpretação genética soluciona o desacordo
textual, entre Dialética e Cânon, remetendo-se à origem
cronológica dos respectivos trechos. Os defensores da solução
lógica, por sua vez, acreditam que o desacordo pode ser sanado
interpretando-se devidamente alguns conceitos, nos respectivos
textos. Esta posição apresenta uma compatibilidade conceitual com
relação à liberdade na primeira Crítica, a despeito das diferenças
literais.

6

Acompanha-se, aqui, a interessante exposição feita por Aguinaldo Pavão, em Liberdade
transcendental e liberdade prática na Crítica da razão pura. Segundo Pavão, os defensores de uma
solução genética são, sobretudo: Delbos (La philosophie pratique de Kant) e Guéroult (Canon de la
raison pure e critique de la raison pratique, Revue Internationale de Philosophie 30 (1954) 330-357).
7

Segundo Pavão, os defensores da solução lógica seriam os seguintes: Allison, Almeida, Beck,
Horenstein, Torretti e Zingano. As suas respectivas interpretações encontram-se nos seguintes
textos: 1) Kant’s Theory of Freedom, pp. 54-70, “Entre la cosmología y la autonomía: la teoría
kantiana de la libertad en la Critica de la razón pura”, Practical and transcendental freedom in the
Critique of pure reason, Kant-Studien 73 (1980) 271-290; 2) Moralidade e liberdade segundo Kant,
Analytica, v. 2, n. 1 (1997) 175-202; 3) A Commentary on Kant’s Critique of Practical Reason,
Chicago, The University of Chicago Press, 1966, p. 190; 4) The Question Concerning Freedom in
Kantian Moral Philosophy, Manuscrito XVI, 1 (1993) 129-151, p. 137; 5) Manuel Kant – Estudio sobre
los fundamentos de la filosofia crítica, Santiago, Universidad de Chile, 1967, 542; 6) Razão e história
em Kant, São Paulo, Brasiliense, 1989, 142-143.
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2.1 Solução genética do conflito entre Dialética e Cânon
A primeira posição interpretativa, também denominada de
“patchwork theory”, pretende solucionar o conflito entre Dialética e
Cânon considerando os diferentes períodos em que ambos os
textos foram escritos. Para os defensores da solução genética, o
conflito textual explica-se em virtude das diferentes épocas em que
os respectivos trechos da Crítica teriam sido elaborados, daí o
porquê da solução ser genética, pois remete à origem dos textos.
De modo geral, tal interpretação acredita que o Cânon é
cronologicamente anterior a Dialética, sendo assim o primeiro
seria um texto propedêutico, no qual Kant ainda não tem
plenamente desenvolvida sua concepção de liberdade prática como
vontade autônoma. Na interpretação de Delbos, o texto do Cânon
parece ter sido composto antes que o da Dialética, isto explica o
desacordo entre ambos: “pelo seu conteúdo, todo o segundo
capítulo da Metodologia, exceto, talvez algumas passagens em
consonância com a Crítica, parece ter sido uma parte composta um
pouco antes” (DELBOS, 1905, p. 234).
Com efeito, a Dialética manifesta a posição kantiana
amadurecida, no que diz respeito à liberdade transcendental e
prática. Esta interpretação coloca em consonância os textos
kantianos, pois a posição amadurecida da Dialética é confirmada
pela Fundamentação da metafísica dos costumes, bem como pela
Crítica da razão prática. O Cânon, por sua vez, apresentaria uma
posição ainda não totalmente crítica, acerca da liberdade prática. A
sua anterioridade cronológica (em relação à Dialética) manifesta
alguns resquícios práticos do período pré-crítico, sobretudo no que
se refere à defesa da comprovação empírica e da necessidade de
alguma motivação externa para a liberdade prática. A posição do
Cânon seria, portanto, esclarecida e superada pela concepção de
liberdade apresentada na Dialética. Esta, sim, seria plenamente
crítica, uma vez que a mesma se encontra de acordo como as
posteriores obras práticas.
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Contudo, esta solução parece ser contrariada pelas Lições
de ética, obra editada pelo aluno de Kant, Paul Menzer, no período
de 1781, portando numa época próxima à publicação da primeira
Crítica. Nesta obra, Kant relaciona a liberdade prática com o
arbítrio humano, ao passo que atribui a liberdade transcendental à
liberdade divina. Além do mais, a liberdade prática é considerada
como não totalmente independente de desejos e inclinações
externas, as quais são necessárias para estimular a razão prática a
agir moralmente.8 Assim, a concepção de liberdade prática
apresentada nas Lições de ética segue a mesma orientação exposta
no Cânon, i.e., ambos os textos defendem uma independência da
liberdade prática em relação à transcendental, bem como a
necessidade de determinações externas para o arbítrio humano.
Ora, se a Crítica da razão pura é contemporânea às Lições de ética,
então a solução genética não pode ser válida. Se ela for aceita, não
apenas o Cânon deveria ser considerado pré-crítico, senão que toda
a primeira Crítica. O que evidentemente não pode ser o caso.
2.2 Solução lógica do conflito entre Dialética e Cânon
A segunda posição interpretativa, a qual não será apenas
assinalada, senão que analisada e desenvolvida, apresenta uma
alternativa que compatibiliza o texto da Dialética com o Cânon, por
meio de uma análise conceitual. A solução lógica pretende eliminar
o conflito textual por meio de uma cuidadosa interpretação dos
conceitos que perpassam ambos os textos. Neste sentido, Henry

8

Neste sentido, as Lições de ética estabelecem uma separação entre determinações patológicas
(subjetivas) e determinações por motivos objetivos. Assim, a razão prática deveria ser estimulada
por motivos objetivos, todavia a determinação tanto pode ser pragmática bem como moral: “a
determinação não é somente patológica, senão que também pode ser prática. A determinação prática
não é subjetiva, mas sim objetiva, pois se caso fosse subjetiva seria necessidade patológica. À
liberdade não convém nenhuma outra determinação a não ser a ação por motivos. Estes motivos
podem ser pragmáticos ou morais. Os pragmáticos são considerados bens imediatos. Os morais são
considerados bens absolutos” (KANT, 1988, p. 68).
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Allison9 é um dos comentadores que defende a compatibilização
entre a aparente diferença literal, através da análise conceitual.
Com relação à questão da compatibilidade entre o conceito
de “liberdade transcendental” e “liberdade prática”, e suas
diferentes articulações na Dialética e no Cânon, Allison acredita que
a pressuposição da liberdade transcendental como condição para o
estabelecimento da liberdade prática, defendida na Dialética, não
pode ser considerada como uma conexão ontológica ou real. Neste
caso, a asserção kantiana segundo a qual “a supressão da liberdade
transcendental anularia simultaneamente toda a liberdade prática”
(KrV, B 561), ou ainda aquela em que Kant defende que sobre a
“idéia transcendental da liberdade se fundamenta o conceito
prático da mesma” (KrV, B 561); tais trechos não devem ser lidos
como expressando uma conexão ontológica entre a realidade dos
distintos conceitos de liberdade. Para Allison, o que existe aqui é
apenas uma pressuposição conceitual entre a liberdade
transcendental e a prática. Portanto, “uma conexão necessária
entre o conceito de liberdade prática e a ideia transcendental e não
entre a realidade dos dois tipos de liberdade” (ALLISON, 1992, p.
483). Nesta concepção, a liberdade transcendental está de acordo
com sua função de ideia regulativa, na medida em que ela pode ser
tomada como um “focus imaginarius” (KrV, B 672), ou segundo a
denominação de Allison, como um “modelo”.
O que Kant defende é que a admissão da liberdade prática implica
uma referência à ideia transcendental. Em termos kantianos, a
ideia transcendental tem uma função regulativa, no que concerne
à concepção da liberdade prática. Isso concorda com a função de
modelo, referida à ideia na observação da tese da Terceira
antinomia (1992, p. 483).
9

Sua posição acerca deste assunto encontra-se, sobretudo, nos seguintes textos: El idealismo
transcendental de Kant: una interpretación y defensa. Trad. Dulce María Granja Castro. Barcelona:
Anthropos; Iztapalapa: Universidad Autónoma Metropolitana, 1992. p. 469-500; Kant‘s theory of
freedom. Cambridge: Cambridge University Press,1990; “Practical and Transcendental freedom in
the Critique of pure reason”. Kant-Studien, 73: 271-290, 1980; Idealism and freedom: Essays on
Kant´s theoretical and practical philosophy. New York: Cambridge University Press, 1996.
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Se a ligação entre liberdade transcendental e prática for
entendida como uma conexão real, então a liberdade prática estaria
dependente da liberdade transcendental. A vontade humana só
seria livre sob a pressuposição da liberdade em sentido
transcendental. Neste caso, a asserção kantiana do Cânon (B 831 e
832) estaria em desacordo com a sua posição na Dialética (KrV, B
561), pois negar a liberdade transcendental implica em
impossibilitar a liberdade prática. Por outro lado, se a ligação entre
ambos os sentidos de “liberdade” for entendida como uma conexão
simplesmente conceitual, então a espontaneidade da liberdade
transcendental serve como modelo, como uma ideia regulativa
para a liberdade prática. Assim, não existe uma conexão necessária
entre tais conceitos, pelo que fica salvaguardada a autonomia tanto
da razão teórica quanto da prática. Todavia, tal autonomia não
causa o isolamento entre os âmbitos teórico e o prático, ela inserese num sistema no qual o sucesso do primeiro pode servir de
modelo para a realização do segundo. Deste modo, não existe uma
necessária dependência entre a liberdade transcendental e a
liberdade prática, porém elas não deixam de estar relacionadas.10
Para Allison, compreende-se assim a citada pressuposição da
Dialética, bem como a referida independência da liberdade prática
afirmada no Cânon, já que é possível considerar que “sejamos
livres em sentido prático, mas não em sentido transcendental”
(ALLISON, 1992, p. 483).
Em Kant’s Theory of Freedom, Allison mantém o mesmo
esquema de compatibilização,11 ressaltando que a conexão entre
10

Segundo Allison, esta relação envolve uma apelação da liberdade prática à liberdade
transcendental, mediante a sua função regulativa. Assim, “o elemento espontâneo que constitui o
elemento (não empírico) essencial na concepção de liberdade prática [...] requer uma apelação à
ideia transcendental de liberdade (em sua função regulativa, como “modelo”)” (ALLISON, 1992, p.
494).
11

Beck concorda com Allison no sentido de compatibilizar os desacordos entre Dialética e Cânon.
Segundo Beck, o Cânon não tem interesse em tratar a questão da liberdade transcendental, seu
interesse é estritamente prático, ele diz respeito ao agir humano e não à possibilidade de uma
espontaneidade transcendental. Por esta razão, a negação da liberdade transcendental (no Cânon)
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liberdade transcendental e liberdade prática não deve ser entendida
como dependência ontológica, mas sim como uma relação
conceitual. Segundo o comentador,
Na Dialética Kant está afirmando antes uma “concepção” ao invés
de uma dependência “ontológica” da liberdade prática à
transcendental. Em outras palavras, Kant está aí sustentando
apenas que é necessário apelar à ideia transcendental de
liberdade a fim de nos concebermos como agentes racionais
(praticamente livres), não que nós devemos realmente ser livres
em sentido transcendental para sermos livres no sentido prático
(ALLISON, 1990, p. 57).

Esta solução parece apaziguar o conflito entre as diferentes
concepções de liberdade transcendental e liberdade prática,
respectivamente encontradas na Dialética e no Cânon. Contudo,
uma interrogação ainda persiste, a saber: como explicar o caráter
empírico da liberdade prática presente no Cânon? Esta questão
remete, mais uma vez, ao problema da compatibilidade, pois a
Dialética identifica a liberdade prática (em sentido negativo,
apenas) como a total “independência do arbítrio frente à coação
dos impulsos da sensibilidade” (KrV, B 562). Além do mais, tal
caráter empírico da liberdade prática suscita a discussão sobre a
imputabilidade moral, bem como remete à compreensão kantiana
de razão prática em suas obras posteriores (sobretudo na Crítica da
razão prática).
Segundo Allison, o que ocorre neste caso é uma
diferenciação de ênfase entre a independência (de estímulos
empíricos) da liberdade prática na Dialética e a vinculação empírica
não é algo contraditório, pois ela é afirmada de um ponto de vista exclusivamente prático. Assim, “o
último parágrafo da seção I não diz que a liberdade prática possa ocorrer caso a liberdade
transcendental não fosse real; ele nos diz apenas que esta questão não se refere ao campo prático ou
a um Cânon no qual “exigimos da razão nada mais do que regras de conduta”, não exigindo que esta
regra se mostre irredutível a uma lei da natureza. “Este problema não está no âmbito da razão em
seu uso prático”. Isso não quer dizer que ele não possa ter interesse algum para um exame crítico da
razão prática; isso significa apenas que este é um problema teórico, não prático” (BECK, 1960,
p.190).
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da liberdade prática no Cânon. Ao possuir o arbítrio livre, o homem
pode agir de forma totalmente independente de impulsos externos.
No entanto, este livre arbítrio não deixa de ser sensivelmente
afetado pela experiência, pelo que pode existir a influência de
algum componente empírico na ação livre. Não obstante, a
Dialética estaria enfatizando o primeiro aspecto do arbítrio, ao
passo que o Cânon salienta o segundo.12 Em ambos os contextos é
necessário haver uma determinada independência do arbítrio, pois
esta é a condição elementar da liberdade. A questão, todavia, é
saber se o arbítrio humano possui autonomia suficiente para agir
de modo totalmente independente de estímulos sensíveis, ou será
que a razão prática precisa ser afetada por algum estímulo externo
para agir, mesmo que livremente?
Na Dialética, Kant enfatiza a espontaneidade e a
independência do arbítrio humano de todo e qualquer estímulo
sensível, pelo que a liberdade prática situa-se na pressuposição da
liberdade transcendental. No Cânon, por sua vez, Kant considera
que a simples razão prática não tem autoridade suficiente para
determinar o arbítrio. A representação racional seria uma condição
necessária, porém não suficiente para efetivar a determinação do
arbítrio humano, pelo que se torna imprescindível apelar para
algum estímulo externo. Neste caso, a espontaneidade da razão não
é total, o arbítrio humano só seria determinado mediante o auxílio
de algum móbil sensível.13 Assim, torna-se evidente por que Kant
12

Neste sentido, Allison afirma: Kant “enfatiza o componente não empírico, transcendental, na
Dialética e, naturalmente do mesmo modo, enfatiza o componente empírico no Cânon” (ALLISON,
1990, p. 58).
13

Esta posição é confirmada no Cânon, na mediada em que Kant reconhece a necessidade de uma
causa eficiente na determinação moral do arbítrio humano. Tal “mola propulsora” da moralidade,
segundo Kant, dependeria dos postulados de Deus e da imortalidade da alma, pois estes
assegurariam a justa distribuição da felicidade proporcionalmente de acordo com a moralidade. Esta
esperança torna-se um indispensável móvel moral ao arbítrio humano. “Portanto, sem um Deus e
sem um mundo atualmente invisível para nós, mas esperado, são as magníficas ideias da moralidade
certamente objetos de aplauso e de admiração, mas não mola propulsora de intenção e de ação, pois
não atingem o fim integral que para todo o ser racional é naturalmente, e por essa mesma razão
pura, determinado a priori e necessário’ (KrV, B 841). Esta conexão entre lei moral e felicidade,
também, é encontrada nas Lições de ética. Neste texto, Kant afirma: “Deus tem que necessariamente
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nega (no Cânon) a pressuposição da liberdade transcendental à
razão prática, pois esta não necessita ser determinada de modo
totalmente independente de causas sensíveis. A liberdade
transcendental serviria apenas como modelo (“focus imaginarius”
Cf. KrV, B 672), com uma função regulativa para a razão prática.
Na medida em que Kant reconhece a insuficiência da razão
prática na determinação do livre arbítrio, a moral apresentada na
Crítica da razão pura é heterônoma. Neste estágio filosófico, por
assim dizer, Kant ainda não desenvolveu sua concepção de razão
pura prática, como posteriormente apresentada na Fundamentação
e na segunda Crítica. Não por acaso, a primeira Crítica oscila entre
uma concepção de liberdade prática como independência total e
um sentido brando de liberdade prática, a qual dependeria de
estímulos sensíveis. Segundo Allison, tal imprecisão com relação à
liberdade prática manifesta uma posição prematura da moralidade
kantiana, ela seria a teoria moral semicrítica (Cf. ALLISON, 1990, p.
96) de Kant.
Considerações finais
A possibilidade de conciliar o aparente conflito, referente ao
conceito de liberdade na Crítica da razão pura, mais do que
salvaguardar a admissibilidade de uma futura teoria moral,
estruturada por uma razão pura prática, assegura a estabilidade e a
harmonia interna do sistema kantiano. É conhecida a asserção
kantiana, encontrada no Prefácio da Fundamentação da metafísica
dos costumes, que afirma existir apenas uma única razão, que só
na aplicação se deve diferenciar (GMS, BA XIII, XIV). Ora, se no
fundo há apenas uma única razão, com usos distintos, tona-se
sobretudo importante resolver tais conflitos internos que possam
surgir no decorrer da obra, sob pena de comprometer a
recompensar os homens cuja conduta é adequada à lei moral, agindo assim conforme a regra da boa
vontade, pois esse comportamento encontra-se de acordo com a lei moral e, por conseguinte,
também com o arbítrio divino” (KANT, 1988, p. 67).
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organização sistemática da filosofia transcendental. Daí a
relevância de interpretações que apresentam soluções ao conflito
entre Dialética e Cânon. Pelo que se pôde analisar, um exame
sistemático da obra kantiana revela que, de fato, há uma
articulação coerente do conceito de liberdade no desenrolar dos
textos.
Neste contexto, o próprio desacordo entre liberdade
transcendental e liberdade prática se deve, em boa parte, à
concepção ainda imatura de moralidade presente na Crítica da
razão pura. Tanto é que tal desacordo é superado na medida em
que Kant desenvolve sua concepção de razão pura prática, na
segunda Crítica. Nesta, pois, a liberdade transcendental assume sua
efetiva função na pressuposição da moralidade. Isto só ocorre
quando Kant abandona a concepção heterônoma de moralidade e
reconhece a necessidade de uma fundamentação puramente
racional do âmbito prático. Esta mudança de postura faz com que o
conceito de “liberdade prática” assuma um sentido forte: não
apenas negativamente estabelecido como a independência do
arbítrio humano perante coações externas, mas sim positivamente
afirmado como algo “existente”. Esta é a busca que perpassa a
Fundamentação da metafísica dos costumes, mas que só será
encontrada na Crítica da razão prática.
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Estética, Política e Direito: a “sociabilidade
legal” de Kant
Eduardo Jose Bordignon Benedetti1
Introdução
A expressão “sociabilidade legal”, exposta por Immanuel
Kant (1724-1804) no § 60 da Crítica do Juízo (1790), precisa ser
repensada na perspectiva da Filosofia Política. A expressão
“sociabilidade legal” é utilizada por Kant uma única vez, no
decurso da obra Crítica do Juízo (1790 - KU) e, talvez por isso, seja
pouco estudada pelos comentadores. Na literatura brasileira
destaca-se o ensaio de Valério Rohden, “Sociabilidade legal. Uma
ligação entre direito e humanidade na 3º Crítica de Kant”, texto
denso e de estudo indispensável para a compreensão da obra, e
também dos propósitos kantianos.
Para este fim, apresenta-se brevemente os conceitos
expostos por Kant na Terceira Crítica, com especial atenção para os
de juízo, juízo estético, juízo de gosto, sociabilidade e direito. Nesse
sentido, ressalta-se que a KU possui duas partes, com assuntos
distintos; a primeira, destinada à Crítica da faculdade do juízo
1

Mestrando em Filosofia pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Graduado em Direito pela
Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Trabalho desenvolvido sob orientação da Profa. Dra Sônia
Maria Schio. E-mail: eduardoj.benedetti@gmail.com.
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estética e a segunda, à Crítica da faculdade do juízo teleológica.
Como destaca Kulenkampff (1992, p. 9), a KU é um “livro estranho
e difícil” e, apesar das dificuldades de compreensão, é um dos
“textos clássicos da estética filosófica”. Acerca da tradução para o
português, Valerio Rohden (2012, p.xii)2 lembra que “em face dos
frequentes obstáculos à compreensão de termos e frases e à
possível pluralidade de seus sentidos, a tradução constitui a adoção
de uma perspectiva pela qual o estudioso a de tê-la. ”
A posição da KU na obra de Kant, como afirma Terra
(1995, p. 45), pode ser explicada por várias hipóteses, a saber: “a.
descoberta da finalidade, b. emergência de novos temas, como o
gosto ou o organismo; c. busca de sistematicidade com a passagem
da razão especulativa para a prática”.
Certamente, seria
equivocado explicar a Terceira Crítica com apenas um desses
motivos, sendo necessário atentar também para as aporias e as
questões sistemáticas do pensamento kantiano.
Nesse contexto, a “sociabilidade legal”, sobretudo no que se
refere à “necessidade de um desenvolvimento cultural de
progresso para a moralidade”, ressalta a importância para a
constituição de uma “comunidade política duradoura”. Dessa
forma, busca-se demonstrar que as questões estéticas são
essenciais para a constituição do Direito, tal como conhecido desde
a Modernidade (séc. XIX, em especial). Ratifica-se, então, a leitura
de Hannah Arendt (1906-1975), a qual propôs uma "leitura
política" da Crítica do Juízo3, afirmando que Kant retoma questões
do período pré-crítico, em contraposição à ideia de que ele apenas
preocupou-se tardiamente com as questões do mundo comum.

2

. Nesse sentido, Rohden justifica “a observância dos correspondentes termos latinos usados em
vários casos por Kant”, sendo que o latim constituiria uma “ponte entre o alemão e o português”.
Ainda, a fim de favorecer a fidedignidade da tradução, os tradutores também adotam a própria
recomendação de Kant que, no prólogo da Metafísica dos Costumes (1797), pelo qual uma linguagem
em parte normativa favoreceria a “exatidão acadêmica”, apesar de seu “caráter penoso” (Cf. KU,
2012, p. XIII).
3

Ver ARENDT, 1994.
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1. A Crítica do Juízo, de Kant
Pode-se dizer que a Filosofia Crítica de Kant é dedicada a
questão dos juízos: os juízos de conhecimento, na Crítica da Razão
Pura (1781) e os juízos morais, Crítica da Razão Prática (1788). Por
sua vez, a Crítica do Juízo (1790)4, trata daqueles juízos que não
objetivam nem obter conhecimentos nem necessariamente guiar o
agir humano. Os juízos próprios à capacidade de julgar são os que
Kant denomina de juízos estéticos, ou mais simplesmente, “juízos
de gosto”. Nesse sentido, entende-se que “Kant tinha um projeto
filosófico que foi sendo explicitado ao longo dos anos, de tal forma
que todas as obras deveriam ser fontes a serem tratadas” (DUTRA,
2010, p. 160), de maneira que “a vida humana é uma força capaz
de atualizar representações no tempo, força que não pode ser
desvinculada do prazer. ” (DUTRA, 2010, p.160) Sendo assim, esse
tópico pretende esboçar, em linhas gerais, os principais elementos
do juízo estético kantiano.
Inicialmente, é interessante notar que Kant escreveu duas
versões da Introdução da Crítica do Juízo. A primeira não consta na
Tradução Brasileira da obra e, muitas vezes, aparece com um texto
autônomo de Kant. Segundo Terra (1995, p. 50), não é possível
fazer uma comparação entre a primeira e a segunda Introdução,
pois, além de possuírem elementos e enfoques diversos, a segunda
possui uma redação mais cuidadosa em relação à articulação dos
conceitos. Em continuidade, Terra (1995, p. 50) conclui que as duas
críticas
4

Posteriormente, essa obra será denominada simplesmente de KU, abreviação do título original em
alemão Kritik der Urteilskraft. As referências a essa obra serão padronizadas, no modelo autor-data,
constando as seguintes informações: (KU, parágrafo da obra, indicação de “B”, [ano da edição da
obra em português, página]). As referências a Introdução da obra são apresentadas apenas com “B”
em números romanos. As referências ao Prólogo da obra são apresentadas com “B” em números
romanos e páginas indicadas também em numeração romana, reproduzindo a edição. A tradução da
KU utilizada é:
KANT, Immanuel. Crítica da Faculdade do Juízo. Trad. Valério Rohden e António Marques. Rio de
Janeiro: Forense Universitária, 2012.
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Podem ser consideradas mais como uma parte da Crítica do Juízo
do que apenas como uma introdução, pois uma das duas, ou as
duas, dependendo do caso, explicita a articulação geral
sistemática da filosofia e das faculdades, trata do princípio
transcendental do juízo, do vínculo do sentimento do prazer com
a finalidade da natureza, do juízo reflexionante estético, do juízo
reflexionante teleológico e da mediação de natureza e liberdade.
[...] As “Introduções", além de serem partes fundamentais da
Terceira Crítica, também a extrapolam, marcando um momento
decisivo nas aventuras da reflexão.

Kant, na segunda versão da Introdução, afirma que a
Filosofia “contém princípios do conhecimento racional das coisas
mediante conceitos” (KU, XI [2012, p. 1]) e, nesse sentido, trata
basicamente de “duas espécies de conceitos” (KU, XI [2012, p.4]), a
saber, de conceitos da natureza e da liberdade. Assim: “a Filosofia é
corretamente divida em duas partes completamente diferentes
segundo os princípios, isto é, em teórica, como filosofia da
natureza e em prática, como filosofia da moral” (KU, XII [2012, p.
1]). Posto isso, “independentemente de saber se é ou não possível
um conhecimento dos mesmos” (KU, XVI [2012, p.4]), esses
campos distinguem-se pela relação que seus objetos possuem com
a faculdade do conhecimento. Dessa forma,
a legislação mediante conceitos da natureza ocorre mediante o
entendimento e é teórica. A legislação mediante o conceito de
liberdade acontece pela razão e é simplesmente prática. [...] A
razão e o entendimento possuem por isso duas legislações
diferentes num e mesmo território da experiência, sem que seja
permitido inferir uma da outra” (KANT [KU], XVII, XVIII [2012,
p. 5])

Acrescenta Kant, que existe um “termo médio entre o
entendimento e a razão” (KU, XXII [2012, p. 8]), a saber, a
faculdade do juízo que, a partir de uma analogia, conclui-se que
“poderia precisamente conter em si, a priori, se bem que não uma
legislação própria, todavia um princípio para procurar leis: em
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todo o caso um princípio simplesmente subjetivo.” (KU, XXII
[2012, p. 8])
Em perspectiva, retomando as obras do período “crítico”
de Kant, percebe-se que a Crítica da Razão Pura trata da faculdade
do conhecimento, para a qual o entendimento é o legislador a
priori; a Crítica da Razão Prática trata da faculdade da apetição,
para a qual a razão é a legisladora a priori. Por sua vez, a faculdade
do juízo é uma passagem da razão pura teórica, para a razão pura
prática. E, por estar entre faculdades que legislam a priori, tem-se
razões para supor que também o juízo contém não uma legislação,
mas um princípio a priori; isto é, um princípio subjetivo.
Kant, ainda na Introdução da Crítica do Juízo (KU, XLII
[2012, p. 21]), define a estética como “aquilo que na representação
de um objeto é meramente subjetivo, isto é, aquilo que constitui a
sua relação com o sujeito e não com o objeto é a natureza estética
dessa representação”. Nesse sentido, subjetivo diz respeito aquilo
que se refere ao “sujeito”, e não ao objeto, mas para que ocorra, a
"relação" é imprescindível.
Apesar das especificidades do juízo estético, o julgamento
da beleza envolve as mesmas faculdades do conhecimento; assim,
pode-se dizer que envolve o conhecimento, sem o visar. O jogo,
livre de interesses ou de questões acerca da existência, coloca o
ânimo (Gemüt5) em máximo exercício, que é justamente “o todo
das faculdades da representação” (ROHDEN, 1998, p. 66). Por sua
vez, pelo conceito de “jogo”, deve-se entender “uma forma de
composição e unificação de um objeto apreendido,
independentemente de um sentido cognitivo do mesmo”
5

Rohden (1993), em um artigo dedicado ao sentido do termo Gemüt, apresenta vários argumentos
contra e a favor da tradução deste termo por “ânimo”. Nesse sentido, um dos inconvenientes, que
deve ser afastado, é a ambiguidade que o termo “ânimo” possui em português, designando algo
como um sentimento (Cf. ROHDEN, 1993, p. 63). Considera-se que o termo Gemüt denota “a
perspectiva de um todo de faculdades em comunicação recíproca” (ROHDEN, 1993, p. 75). Nesse
sentido, é possível pensar a relação do termo com o conceito de vida: “Esta forma de vida originária,
que é a vida do Gemüt, ele a realiza pela reflexão, em suas dimensões de liberdade e universalidade.”
(ROHDEN,1993, p. 75)
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(ROHDEN, 1998, p. 65). Assim, o jogo, a harmonia das faculdades
do conhecimento, gera um sentimento de "vivificação", de
completude do e no sujeito. A estética, ao pressupor uma relação
entre as faculdades do conhecimento (embora o domínio estético
não tenha o conhecimento como objetivo), “assume, uma
universalidade que é própria tanto do entendimento quanto do
conhecimento em geral” (ROHDEN, 1998, p. 66).
Diferentemente da relação de conhecimento, em que o
sujeito, diante do objeto, questiona-se acerca da existência do
mesmo, em um juízo sobre o belo importa o modo como se ajuíza
na simples contemplação; isto é, como o sujeito acolhe a si, o que
faz ou compõe com essa contemplação. Segundo Rohden (1998, p.
67):
Trata-se de considerar a pura visão, a natureza (o firmamento, o
oceano) como a vemos, sem consideração a fins, conceitos e
conhecimentos enquanto fundamentos do juízo de gosto, que lhes
tiram a pureza, ainda que não a contradição com eles seja
condição da complacência estética.

Esse desinteresse pela existência afasta a relação estética de
uma busca pela verdade. Da mesma forma, também evita a
“parcialidade no juízo de gosto, tornando-o formal e
universalizável.” (ROHDEN, 1998, p. 67) Ainda, pela universalidade
do ponto de vista deste, Rohden (1998, p. 68) considera que o juízo
de gosto possui uma “comunicabilidade máxima”, porque envolve
tanto a relação interna das faculdades quanto porque considera
“todos os ânimos que julgam”. Dessa forma, é possível presumir
um sentido comum, decorrente do juízo de gosto, porque este
utiliza o livre jogo das faculdades do conhecimento que são
comunicáveis. Assim, sintetiza ele (ROHDEN 1998, p. 67): “o fato
do conhecimento prova a possibilidade de comunicação do juízo,
como condição estética do conhecimento. ”
Considerando a defesa de uma natureza pública da razão
crítica, Rohden (1998, p. 69) destaca, a partir da Crítica do Juízo, o
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que chama de “comunicabilidade dos conhecimentos”: o sujeito
deve atribuir aos demais a capacidade que possui de comunicar os
conhecimentos. Assim, há, no juízo, um ponto de vista universal
que “é fruto, de uma experiência real: nada é mais natural ao juízo
do que abstrair de condições privadas subjetivas, atendo-se às
condições formais do juízo” (ROHDEN,1998, p. 69).
Dessa forma, entende-se, por julgar, uma experiência
abstrativa, reflexiva, comunicativa que, em sua atividade, requer
“por-se sempre e cada vez no lugar dos outros” (Ib., 1998, p. 70).
Nesse sentido, Kant define o gosto em função da comunicabilidade
universal. Ele (KU, § 40 160 [2012, p.142]) explica:
Eu retomo o fio interrompido por esse episódio e digo que o
gosto com maior direito que o são-entendimento pode ser
chamado de sensus communis; e que a faculdade de juízo estética,
antes que a intelectual, pode usar o nome de sentido comunitário,
se se quiser empregar o termo “sentido” como um efeito da
simples reflexão sobre o ânimo, pois então se entende por sentido
o sentimento de prazer. Poder-se-ia até definir o gosto pela
faculdade de ajuizamento daquilo que torna o nosso sentimento
universalmente comunicável em uma representação dada, sem
mediação de um conceito.

O sensus communis é um sentimento comunitário, uma
faculdade do julgamento que, em sua reflexão, considera, em
pensamento (a priori), o modo de representação dos outros seres
humanos. Enquanto “faculdade do ajuizamento, [ele] é elucidado
pela máxima de ‘pensar no lugar de qualquer outro’” (KU, § 40 158
[2012, p. 140]). A essa máxima corresponde uma maneira de
pensar “alargado” e uma atividade de pensamento que se relaciona
com a “sociabilidade”.
Nesse sentido, Rohden considera haver uma “sociabilidade
fundamental do juízo estético” (1998, p. 73). Em particular, o juízo
de gosto remete ao conceito de "humanidade" e, pelo seu caráter
suprassensível, relaciona-se também ao ponto de união das
faculdades a priori: o Gemüt, que é “o ponto e convergência de
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todas as faculdades, e o seu princípio é coextensivo ao conceito de
humanidade” (ROHDEN, 1998, p. 70). Por isso, “o possível acordo
de faculdades que funda o juízo de gosto é, ao mesmo tempo, um
possível acordo dos homens entre si.” (ROHDEN, 1998, p. 70)
Nesse contexto, pode-se perceber que a “aparência estética
é uma aparência crítica, consciente de sua fonte e de seus limites,
estabelecidos pela Crítica do Juízo” (ROHDEN, 1998, p.75). Esses
limites, por exemplo, podem ser exemplificados na afirmação de
que a aparência estética é judicativa, mas não veritativa – ou seja,
não é possível reduzir a estética às questões acerca da verdade. O
juízo estético é, segundo Rohden, uma “ficção de verdade” (Ib.,
1998, p. 72) porque “determina o seu objeto com respeito à
complacência, com uma pretensão de assentimento de qualquer
um, como se fosse algo objetivo.” (KU, § 32 136 [2012, p. 134]).
Assim, Rohden utiliza o termo “ficção” justamente porque a
aparência estética é um jogo, público e transparente, que envolve
todas as faculdades do conhecimento. Em suma, “a aparência
estética é, no juízo de gosto, a ficção de um mundo humano, que
não é um mundo ilusório porque mantém um vínculo com o
conhecimento, e cuja medida de adequação é mantida em aberto,
porque o seu juízo é apenas reflexivo.” (ROHDEN, 1998, p. 83)
No primeiro parágrafo do Primeiro Livro da KU (“Analítica
do Belo”), Kant afirma que “o juízo de gosto é estético”. Decorre
disso a primeira definição do juízo de gosto, apresentada em uma
nota de rodapé, que o define como “a faculdade de ajuizamento
(Beurteilung) do belo. O que, porém, é requerido para denominar
um objeto belo tem que a análise dos juízos de gosto descobri-lo”
(KU, § 14, nota de rodapé de Kant [2012, p. 37]). A seguir, no
decorrer do texto, Kant afirma que “para distinguir se algo é belo
ou não, referimos à representação, não pelo entendimento a objeto
em vista do conhecimento, mas pela faculdade da imaginação
(talvez ligada ao entendimento) ao sujeito e ao seu sentimento de
prazer ou desprazer.” (KU, § 14 [2012, p. 38])
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Assim, percebe-se que o juízo de gosto é a faculdade de
ajuizamento do belo que, por sua vez, estabelece uma
representação que exige da faculdade do entendimento uma
relação diferente de quando subordinada ao conhecimento (como
na Crítica da Razão Pura), porque, nesse caso, está ligada à
imaginação. Na tradução portuguesa bilíngue, há uma nota de
tradução esclarecendo que "ajuizamento" é a tradução do termo
“Beurteilung” que, no alemão, expressa uma “relação da
consciência ajuizante com o objeto representado, não ampliando o
conhecimento, mas expressando aprovação ou desaprovação.”
(KU, nota de tradução [2012, p. 37])
Seguindo a análise do juízo de gosto, a partir da
comparação com os juízos de conhecimento, justifica-se o motivo
do juízo de gosto ser dito “estético”: “O juízo de gosto não é, pois,
nenhum juízo de conhecimento; por conseguinte, não é lógico e
sim estético, pelo qual se entende aquilo cujo fundamento de
determinação não pode ser senão subjetivo.” (KU, §1 4 [2012, p.
38]). Todavia, admite-se que uma representação, mesmo das
sensações, pode ser objetiva – por exemplo “quando significa o real
de uma representação empírica” (KU, §1 4 [2012, p. 38]) -, só não
pode sê-lo quando faz referência ao sentimento de prazer ou
desprazer, “pelo qual não é designado nada no objeto, mas no qual
o sujeito sente-se a si próprio do modo como ele é afetado pela
sensação. ” (KU, §1 4 [2012, p. 38]). Tendo apresentado o juízo de
gosto, Kant, em seguida, explicita os principais pontos acerca deste
juízo – a saber, a análise deste juízo segundo a qualidade, a
quantidade, a relação a fins e à modalidade.
A fim de esclarecer de que trata o caráter “subjetivo” do
juízo de gosto, Rohden (1998, p. 62) refere-se ao “subjetivo de um
sentimento”:
diversamente da sensação, o sentimento não pode ser objetivo,
porque designa não algo no objeto, mas apenas como o sujeito
sente-se a si mesmo enquanto é afetado por uma sensação. O
homem de gosto situa-se num mundo em que é afetado por
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sensações de objetos, mas, ao invés de as determinar, pensa suas
representações em relação ao sujeito. (ROHDEN, 1998, p. 62)

Assim, o juízo de gosto, do qual advém um sentimento de
prazer, é apenas subjetivo, não se restringe a um juízo privado. A
reflexão estética abrange um mundo comum e juízos virtualmente
públicos (Cf. Rohden, 1998, p. 63. Grifos nossos.). Nesse contexto,
sublinha-se que Kant estabelece uma diferenciação entre o que
denominou de “gosto dos sentidos” e “gosto da reflexão”. O
primeiro (gosto dos sentidos), trata daquilo que apraz, sem a
mediação de conceitos, e sem que se presuma “do outro a adesão
ao seu juízo de gosto.” (KU, § 8 22 [2012, p. 50]). Por sua vez, o
segundo, “gosto da reflexão”, “profere pretensos juízos comumente
válidos” (KU, § 8 23 [2012, p. 51]); isto é, públicos. Acerca dessa
“validade comum”, Kant (KU, § 8 23 [2012, p. 51]) afirma que:
uma universalidade que não se baseia em conceitos de objetos
[...] não é absolutamente lógica, mas estética, isto é, não contém
nenhuma quantidade objetiva do juízo, mas somente uma
subjetiva, para a qual também utilizo a expressão validade
comum <Gemeingultigkeit>, a qual designa a validade não da
referência de uma representação à faculdade do conhecimento,
mas ao sentimento de prazer e desprazer para cada sujeito.

Posto isso, percebe-se que o juízo de gosto possui uma
universalidade “tomada comparativamente” (KU, §7 21 [2012, p.
50]). Acerca disso, Rohden (1998, p. 63) afirma que “o caráter
refletido do sentimento de prazer estético significa que ele é
comparativo em relação a possíveis juízos de outros, e esta
comparação dá-se numa relação da faculdade da imaginação com o
entendimento.”
Assim, conforme Kant, a faculdade do juízo, possui uma
condição subjetiva, mas universal: a própria faculdade de julgar, a
qual “exige a concordância entre a “faculdade da imaginação (para
a intuição e a composição do múltiplo da mesma) e do
entendimento (para o conceito como representação da unidade
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desta compreensão).” (KU, § 35 145 [2012, p. 139]) No juízo
estético, “a liberdade da faculdade da imaginação consiste no fato
de que esta esquematiza sem conceitos.” (KU, § 35 145 [2012, p.
139]). Acerca disso, Arendt enfatiza que “a mesma faculdade que
provê esquemas para a cognição, provê exemplos para o juízo, a
imaginação. ” (ARENDT, 1994, p. 102)
Dessa forma, o juízo de gosto baseia-se na “simples
sensação das faculdades reciprocamente vivificantes da imaginação
em sua liberdade e do entendimento em sua conformidade a leis”
(KU, § 35 145 [2012, p. 139]). O “prazer” (ou o seu inverso),
experenciado nesse juízo, advém de um jogo livre entre a
imaginação e o entendimento. O fato de não haver a mediação de
conceitos, permite a comunicabilidade universal. Nesse sentido,
Kant (KU, § 40 160 [2012, p. 142]) apresenta outra definição de
gosto: “poder-se-ia até definir o gosto pela faculdade de
ajuizamento daquilo que torna o nosso sentimento universalmente
comunicável em uma representação dada, sem mediação de um
conceito." (KU, § 40 158 [2012, p. 140]) Percebe-se, então, que o
julgar estético é uma experiência não somente abstrata e reflexiva,
mas também comunicativa, o que sublinha ainda mais a
especificidade deste juízo.
2. A sociabilidade legal
O conceito de sociabilidade aparece primeiramente no
parágrafo 41 da KU, “Do interesse empírico pelo belo”, em que
Kant afirma que, considerando que o “belo interessa somente em
sociedade”, admite-se não um impulso, mas uma “aptidão, uma
propensão à sociabilidade como requisito do homem enquanto
criatura destinada à sociedade.” (KU, B 162-163)6. Por sua vez, o
6

Arendt (1994, p. 15), repercutindo essa afirmação, define a sociabilidade como “o fato de que
nenhum homem pode viver sozinho, de que os homens são interdependentes não apenas em suas
necessidades e cuidados, mas em sua mais alta faculdade, o espírito humano, que não funcionaria
fora da sociedade humana. ”
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conceito de sociabilidade legal é apresentado no parágrafo 60 da
KU.
No parágrafo 60, o último da primeira parte da KU, está
localizado na Segunda Seção da obra, denominada de “dialética da
faculdade do juízo estética”. Especificamente, esse parágrafo
pertence ao Apêndice denominado “da doutrina do método do
gosto”. Nesse sentido, segundo Kant (KU, B 262), a arte
(considerada bela) requer uma fase preparatória e fundamental:
a propedêutica de toda arte bela, na medida em que está disposta
para o mais alto grau de sua perfeição, não parece encontrar-se
em preceitos mas na cultura das faculdades do ânimo através
daqueles conhecimentos prévios que se chamam humaniora,
presumivelmente porque humanidade <Humanität> significa de
um lado o universal sentimento de participação [allgemeine
Teilnehmungsgefühl] e, de outro, a faculdade de poder
comunicar-se íntima e universalmente [das Vermögen sich
innigst und allgemein mittheilen zu können]; estas propriedades
coligadas constituem a sociabilidade conveniente à humanidade
<Menschheit>, pela qual ela se distingue da limitação animal.

Percebe-se, então, que uma fase preliminar à arte bela, não
se relaciona com mandamentos ou regras, mas com uma faculdade
do ânimo, chamada humaniora. Conforme Rohden (1994, p. 98),
trata-se de uma propedêutica humanística; isto é, pela conjugação
de um "sentimento de participação" e de uma faculdade da
comunicação, a humanidade distingue-se de suas limitações
animais
Considerando, portanto, os dois significados de
humanidade expostos no trecho (como universal sentimento de
participação e como faculdade de comunicação íntima e universal),
percebe-se que, como analisa Kalsing (2011, p. 141), os dois
significados referem-se, de maneiras distintas, à questão da
comunicação e, por isso, relacionam-se: o primeiro, se entendido
como um “universal sentimento de comunicar”, e o segundo, como
propriamente a faculdade de poder se comunicar.
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Nesse sentido, o termo alemão para o "universal
sentimento de comunicar" é allgemeine Teilnehmungsgefühl. Nesse
contexto, o verbo teilnehmen, expressa a ideia de “tomar parte
em”, “participar”, “colaborar em” (KALSING, 2011, p. 141). Assim,
o sentimento universal de comunicação, “pode ser interpretado
tanto como um sentimento de participar, no sentido de fazer parte
de uma comunidade, nesse caso, a humanidade, tanto quanto
como um sentimento de comunicar” (KALSING, 2011, p. 142).
Portanto, conforme observou Rohden (1994, p. 98), a validade
universal do juízo de gosto, de acordo com o conceito de
sociabilidade legal, “e nessa parte da dialética do juízo do gosto,
tem como princípio o substrato suprassensível da humanidade”
(ROHDEN, 1994, p. 98).
Posto isso, ainda no parágrafo 60, Kant (KU, §60 263
[2012, p. 219]) introduz a noção de sociabilidade legal:
a época e os povos, nos quais o ativo impulso à sociabilidade
legal, pela qual um povo constitui uma coletividade duradoura,
lutou com as grandes dificuldades que envolvem a difícil tarefa de
unir liberdade (e, portanto, também a igualdade) à coerção (mais
do respeito e da submissão por dever do que por medo).

Essa é a única menção de Kant à ideia de sociabilidade
legal, sendo que, como admite Rohden, ela recebeu pouca atenção
por parte dos comentadores. Fato esse que pode ser justificado
inclusive pela pouca dedicação de Kant ao conceito (que, por
exemplo, poderia ter sido desenvolvido no âmbito da sua Filosofia
do Direito). Todavia, essa menção poder ser entendida, ratificando
o argumento de Arendt (1994, p. 19), no contexto de um
deslocamento das reflexões de Kant, sobretudo após a Revolução
Francesa (1789), juntamente com a publicação da KU (1790), do
particular para a História, sendo uma de suas preocupações
centrais “aquilo que hoje chamaríamos de lei constitucional. ”
(ARENDT, 1994, p. 19)
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A noção de sociabilidade legal representa essa “transição”,
enfatizando a preocupação do autor com uma Constituição política
estável. Assim Kant afirma que é pela sociabilidade legal que um
povo constituiu uma coletividade duradoura. Nesse sentido, parece
que a sociabilidade legal é como um requisito para a constituição
dessa coletividade, que Rohden afirma ser uma “república
duradoura”. Todavia, para que esse impulso persista é necessário
coadunar a igualdade, a liberdade e a coerção.
Em relação à “coerção”, mencionada por Kant (KU, §60
263 [2012, p. 219]), entende-se como uma forma ética; ou seja,
uma coerção interna “mais do respeito e da submissão por dever
do que por medo”, ou seja, do que um castigo oriundo do exterior.
Assim, em oposição à ideia de que a submissão à lei ocorre pelo
medo da punição, “para que uma sociabilidade legal constituísse
duravelmente um país, haveria a necessidade de um prévio
desenvolvimento cultural de progresso para a moralidade, de
cunho ainda acentuadamente estético. ” (ROHDEN, 1994, p. 100).
A estética, pela universalidade do juízo de gosto, sem apelo
às regras gerais, seria necessária para o processo de “preparação
moral”, a qual, por fim, permitiria uma Constituição política
estável nas esferas internacionais e nacionais. Na KU, Kant afirma
ser necessário um desenvolvimento prévio, de caráter estético, que
é anterior à instauração do conjunto de leis. Assim, concebe-se um
projeto de humanidade que, a partir da sociabilidade legal, “colocanos na perspectiva desses pré-requisitos tanto da arte como da
sociedade e da política que é o cultivo das ideias morais”
(ROHDEN, 1994, p. 101). Em outras palavras, partindo de um
impulso, de viés estético, seria possível um desenvolvimento de
ideias morais, as quais, por extensão, parecem um pré-requisito
também para o desenvolvimento do Direito.
Na continuidade do texto, Kant (KU, § 60 263 [1992,
p.219]) afirma que:
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uma tal época e um tal povo teriam que inventar primeiro a arte
da comunicação recíproca das ideias da parte mais culta com a
mais inculta, o acordo da ampliação e do refinamento da primeira
com a natural simplicidade e originalidade da última e, deste
modo inventar primeiro aquele meio termo entre a cultura
superior e a simples natureza, o qual constitui também para o
gosto, enquanto sentido humano universal, o padrão de medida
correto que não pode ser indicado por nenhuma regra universal.

Assim, para que a união entre liberdade, igualdade e
coerção engendre esse impulso à sociabilidade legal, seria
necessário o estabelecimento de uma comunicação recíproca de
ideias entre a parte mais culta e a mais inculta de determinado
povo. Como atenta Kalsing (2011, p. 145), esse “ponto de
equilíbrio” pode ser interpretado como decorrente de um juízo
reflexivo7.
Partindo da desafiadora pergunta “como se concebe a
sociabilidade legal nas perspectivas do Direito e da Ética? ”,
Rohden sugere uma leitura que apresenta essa questão em
diversos níveis, que estão implicados: para haver uma Constituição
política duradoura é necessário um primeiro impulso à
sociabilidade legal que, por sua vez, depende da coadunação de
liberdade, igualdade e coerção. Todavia, para isso ocorrer, é
necessário, antes, uma comunicação recíproca de todo o povo (Cf.
Rohden, 1994, p. 101). A partir dessa leitura, percebe-se que, caso
se entenda que essa comunicação recíproca relaciona-se com a
"sociabilidade" (que se relaciona com a comunicação) é possível
entender a sociabilidade legal como um desdobramento dessa
questão inicial, no que tange ao Direito.

7

A faculdade do juízo é definida por Kant (KU, XXVI [2012, p.11]), em geral, como “a faculdade de
pensar o particular como contido no universal.” Caso a regra, o princípio, a lei esteja dado, “a
faculdade do juízo, que nele subsume o particular, é determinante. [...] Porém se só o particular for
dado, para o qual ela deve encontrar o universal, então a faculdade do juízo é simplesmente
reflexiva” (Idem, 2012, p. 11). Assim, enquanto o juízo determinante aplica uma regra existente ao
caso em particular, o juízo reflexivo, parte do caso particular para buscar a regra.
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Considerações Finais
Apesar da única menção que Kant faz a expressão
sociabilidade legal, é possível, seguindo as análises de Rohden
traçar algumas considerações. Incialmente, destaca-se a
originalidade do pensamento kantiano que, ao invés de assumir a
tese de que é a inclinação do ser humano à sociedade que funda o
Direito (teste defendida por Aristóteles e outros antecessores de
Kant), o Direito, enquanto resultante de um impulso (sociabilidade
legal), é uma “condição de possibilidade da sociedade. Ou seja, o
homem não é originariamente social, mas sociável: é graças à sua
capacidade de impor-se uma obrigação racional que o homem é
capaz de sociedade.” (ROHDEN, 1994, p. 104).
Dessa forma, “fica claro o sentido da sociabilidade legal: ela
é a capacidade e a disposição a deixar-se guiar por princípios do
Direito.” (ROHDEN, 1994, p. 104). É também interessante notar
que o parágrafo 60, que trata da sociabilidade legal, é denominado
de “apêndice”; ou seja, é a parte que complementa, que acresce à
aptidão e à propensão à sociedade, a disposição de se guiar pelo
Direito. E é, por fim, essa capacidade e essa disposição de
responsabilizar-se por suas ações que os sujeitos têm as condições
para estabelecer uma vida política duradoura (laços de
sociabilidade, constituições políticas estáveis...).
Pode-se, também, relacionar a noção de sociabilidade com
a de cosmopolitismo no Pensamento Kantiano. O cosmopolitismo
de Kant é atualmente criticado sob o argumento de que se refere
simplesmente à universalização da experiência política-jurídica
europeia para com os demais povos. Respalda esse argumento, a
afirmação de Kant de que a Europa, por seu estágio de “preparação
moral”, possuiria uma tarefa educadora em relação ao mundo.
Entretanto, essa crítica, além desconsiderar as limitações espaçotemporais da época em que Kant viveu, pode ser revista a partir da
relação entre a estética e a política. Na perspectiva estética, a
universalidade é considerada a partir daquilo que é possível de ser
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sentido por todos e todas, do prazer, que pode vivificar a
experiência dos sujeitos, independentemente do estágio de
desenvolvimento de cada povo. Esse “impulso”, que estabelece
laços de sociabilidade entre os sujeitos e que se volta para uma
constituição política estável, por ser de natureza estética, é anterior
às questões históricas, sociais, as condicionantes do que é aceito
socialmente ou mesmo do desejo dos sujeitos.
Por fim, enquanto condição preliminar para que a
coletividade duradoura se efetue, a sociabilidade legal pode ser
entendida como uma espécie de pré-requisito, como um momento
anterior ao Direito. E, dessa forma, a sociabilidade leva, prepara ou
conduz àquilo que, desde a Modernidade (século XIX), entende-se
por “ordenamento jurídico”. Em outras palavras, a sociabilidade
legal é uma condição necessária para o Direito posto que, sem essa
capacidade e essa disposição para se guiar por seus princípios,
tanto a sociedade quanto o próprio Direito não são possíveis.
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Estabilidade e democracia no Liberalismo de
Mill
Everton Miguel Puhl Maciel1
Considerações iniciais
John Stuart Mill usou os termos “governo representativo” e
“democracia representativa” de forma intercambiável. A
maturidade filosófica não parece ter alterado muito seu nível de
ceticismo no que se refere às respostas apresentadas pelas ciências
sociais2. Não é estranho, portanto, que seu principal trabalho sobre
democracia esteja longe de apresentar uma posição filiada à
chamada democracia participativa, na forma como
compreendemos o termo contemporaneamente. Considerations On
Representative Government3 pode ser corroborada com os
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Doutorando em Filosofia (PUC-RS); Bolsista Capes; e-mail: jornalistamaciel@gmail.com

2

Especialmente no tocante ao diálogo estabelecido com Auguste Comte. Uma intensa troca de
correspondências entre Mill e Comte percorreu o período compreendido entre o inverno de 1841 a
primavera de 1847. Nas cartas redigidas por Mill é possível compreender parte do seu diálogo com o
naturalismo estabelecendo pontos de convergência entre o positivismo e o utilitarismo. A posição de
Mill não é diametralmente distinta da compreensão de ciência da escola positivista. No entanto, há
um afastamento no que se refere ao entendimento de Mill a respeito da ciência social, seu
funcionamento metodológico e a função que ela deveria desempenhar em uma sociedade
cosmopolita.
3

Em alguma medida, a obra de 1861 (Utilitarianism) também reverberou quando Mill veio a ser
membro do parlamento inglês, anos mais tarde. Ela contribui para a discussão sobre a ampliação do
contingente eleitoral, e a redistribuição da representatividade levando em conta o aspecto
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trabalhos a respeito do utilitarismo, liberalismo e mesmo com a
obra de lógica da juventude. Contudo, não escapa de problemas
internos, quando submetida a uma leitura exegética. Nesse artigo,
sustentamos que a estabilidade da democracia, em um governo
representativo, é dependente de postura política pública nos
moldes de On Liberty. Por estabilidade, portanto, não podemos
compreender a mera repetição de rituais, consagrados como
corolários da democracia: eleições regulares, direito de sustentar
publicamente qualquer opinião, ou mesmo a não subjugação do
indivíduo frente ao social; mas também o ambiente mais adequado
para análise pública dos diversos fatos sociais que incentivem a
deliberação e a participação de forma voluntária e organizada.
Representative Government é uma conectada exposição
sobre um tipo de teoria democrática em reação à resistência
aristocrata e conservadora diante do liberalismo. Há duas linhas
operando em dois sentidos, ou seja, como objetivo e como critério
para se identificar as qualidades de um bom governo democrático.
A primeira é protetiva e tem um caráter preventivo, muito
aproximada do regime factual das sociedades liberais. Através dela,
os cidadãos buscam se proteger das instituições sociais e da
potencial agressão de uns para com os outros. A segunda é
educativa, quando o governo age de forma a promover a educação
nacional, funcionando como uma instituição fomentadora. Dizer
que esses elementos funcionam como critério e objetivo trata-se do
seguinte: são critérios de funcionamento de um regime
democrático, ao mesmo tempo em que podem ser usados como
objetivos de progresso social, servindo para nortear eventuais
correções em direção ao bem-estar da comunidade de envolvidos.
À primeira vista, um deles parece estar mais ligado ao ambiente
descritivo (protetiva) e outro à normatividade almejada do ponto
de vista valorativo (educativa), aquilo que tanto sociedade quanto
populacional das diferentes regiões, na permanente tensão entre a representação da maioria e o
direito de todos serem representados (CW XIX:371).
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indivíduos podem esperar em termos de progresso. Contudo,
ambos operam tanto no sentido valorativo, quanto descritivo,
como defenderemos4.
Democracia como objetivo e critério de uma sociedade liberal
No que tange os critérios da estabilidade de um governo
representativo, dizer que a esfera institucional serve para proteger
os cidadãos é um elemento factual não somente da democracia,
mas da existência de qualquer governo que não seja tirânico. Se a
premissa fosse universalizada no sentido inverso, restaria um
barbarismo consensual, e qualquer atividade política que pudesse
ser chamada protocolarmente de governo não passaria do exercício
de força, sem que nada fosse propriamente “governado”, ao menos
do ponto de vista político. A ideia de que o governo sirva como
elemento protetivo também opera como objetivo, especialmente,
na medida em que a ampliação das liberdades individuais pode ser
vista como uma das características mais arrojadas do
desenvolvimento social. Nesse sentido, o Estado perde a
necessidade de legislar censurando atritos entre os cidadãos ou
mesmo entre indivíduos e instituições, mesmo que não perca a
prerrogativa de proteger. Aliás, o nível de proteção que um
governo precisa exercer sobre seus cidadãos contém uma
informação importante a respeito da qualidade da segunda
instância, a educativa.
A segunda instância levada em consideração por um bom
governo também é tratada de forma ambivalente por Mill. As
características do governo, enquanto promotor da educação
pública, são todas factuais e valorativas, mas já inseridas no
ambiente democrático, mesmo que sirva para ratificá-lo. Se por
um lado servem como critério para justificar que a administração
4

Mill considera sua interpretação um avanço frente ao mero ideal de “ordem e progresso”,
promovido pelo positivismo, no sentido que tais conceitos não são politicamente conectáveis do
ponto de vista de uma democracia representativa.
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pública cumpra seu papel, por outro é objetivo central do
progresso da sociedade, tal qual o nível protetivo. A promoção da
educação civil é um critério para aferir a eficiência de um governo
representativo, mas também serve como um critério para justificar
publicamente a existência da representatividade. Por meio da
qualificação dos representados, a existência dos representantes
ganha legitimidade, pois o primeiro grupo atesta ou desaprova as
ações do segundo. Por outro viés, a promoção da educação obedece
um caráter normativo, não apenas no sentido que promove o
progresso do bem-estar público, mas também porque está filiada a
um caráter normativo da filosofia em geral, ou seja, possuir a
philia à sabedoria como ponto central da compreensão de
felicidade, elemento fundante do utilitarismo5.
Como dissemos, ambos os elementos podem servir tanto
como critérios quanto objetivos, contudo não sustentam os
princípios políticos do governo representativo isoladamente. Nesse
sentido, Mill compreende a existência de dois princípios
democráticos. Ambos conjugam essas características fatovalorativas. O primeiro é o princípio da participação, aquele que
requer o maior número possível de cidadãos envolvidos de uma
forma ou de outra no processo democrático e na manutenção dos
dois critérios-objetivos. O argumento para isso é a necessidade de
proteger os interesses de cada cidadão e melhorar a inteligência
política de todos, por meio do exercício da participação na esfera
pública. Essa participação, ressaltamos, não pode ser
5

Justamente é em On Liberty que podemos colher elementos que ratificam ideias desenvolvidas
posteriormente por Mill. O que vamos aqui chamar de estabilidade é uma sugestão de enfrentar um
problema tradicional, o duelo entre os mais preparados para exercer o poder e o sufrágio universal,
incluindo um grande número de ignorantes. Isaiah Berlin chamou atenção para esse ponto: “não
concordo com os que desejam representar Mill como alguém que favorece certa espécie de
hegemonia dos intelectuais. [...] tentou inserir em seu Sistema algumas garantias contra os vícios da
democracia descontrolada, obviamente esperando de qualquer maneira que, enquanto a ignorância e
a irracionalidade fossem disseminadas (ele não era excessivamente otimista a respeito da taxa de
crescimento da educação), a autoridade tenderia a ser exercida pelas pessoas mais racionais, justas e
bem informadas da comunidade. No entanto, uma coisa é afirmar que as maiorias enquanto tais
provocam nervosismo em Mill, outra é acusa-lo de tendências autoritárias, de favorecer o governo de
uma elite racional, seja o que for que os fabianos possam ter extraído dele” (2000. p.LIV).
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compreendida como filiada a uma democracia participativa direta.
Outra justificativa é a pressuposição de que o mais capacitado para
defender os seus próprios interesses é sempre o indivíduo. Mesmo
que precise de ajuda externa para isso, recai sobre ele a
responsabilidade de advogar por aquilo que lhe interessa. Assim, o
princípio da participação abre espaço para a defesa de si, por meio
do sufrágio ou de campanhas eleitorais, características
fundamentais para resguardar interesses de indivíduos diferentes
ou mesmo de grupos com interesses políticos diametralmente
opostos. Aquilo que foi visto como uma virtude judicial, a
imparcialidade, por exemplo, não pode ter espaço no elemento
participativo, desvinculada da ideia de justiça, tal como vemos no
início do último capítulo de Utilitarianism6. Os cidadãos de uma
determinada comunidade política regida pelo voto representativo
não precisam deliberar na urna tendo em vista critérios de justiça,
seja no âmbito da virtude ou normatividade. Pelo contrário, devem
estar livres para eleger representantes tendo em vista seus
interesses particulares ou a defesa de seus grupos, como Mill deixa
transparecer, reclamando o poder da consciência dos eleitores
envolvidos, ao mesmo tempo em que destaca que a participação no
processo eletivo é mais do que meramente se fazer presente por
interesses menores:
instituições representativas são de pouco valor, e podem ser um
simples instrumento de tirania ou intriga, quando a generalidade
dos eleitores não estejam suficientemente interessados no seu
próprio governo para dar o seu voto ou, se eles votam, não
concedem seu sufrágio no terreno público, mas fazem por
dinheiro, ou votam segundo as ordens de alguém que tenha
controle sobre o eleitor ou quem, por razões privadas, ele deseja
favorecer. Eleições populares praticadas dessa maneira, em vez

6

Mill administra sua ideia de justiça tendo em vista uma relação permanente com o Princípio da
Utilidade e não como algo na “natureza como algo absoluto” (CW X:240). Um visível contraponto às
teses contratualistas.

276 | XVII Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS - Volume III
de serem uma segurança contra o desgoverno, acabam sendo
uma engrenagem adicional no maquinário (CW XIX:378).

Participação, enquanto princípio, é estar engajado e
interessado no processo representativo e não meramente em se
aproveitar dele para a defesa de um interesse mais imediato, alheio
à sua própria proteção frente ao mecanismo institucional. Dessa
forma, os elementos protetivos e educativos têm suas principais
funções atendidas dentro do princípio da participação.
Observado isso, há ainda a necessidade de se compreender
o chamado princípio da competência, quando a influência dos
cidadãos mais qualificados deve ser tão grande quanto possível
para que promova os mesmos critérios-objetivos do bom governo.
Para Denis Thompson, esse segundo princípio funciona como algo
que atende ambos os requisitos que, defendemos, são fatovalorativos: “Mill apela para a necessidade de liderança competente
para proteger contra os perigos da ignorância e de interesses
sinistros no governo e entre o público e contribuir para o processo
de educação civil” (1976, p.10). Fomentar lideranças competentes e
estimular a influência que elas exercem sobre a média da
população não é algo meramente ligado à ética das virtudes.
Contudo, também exerce um papel importante nesse sentido,
diante dos diferentes estímulos individuais. Aqui, a ideia
predominante é do funcionamento enquanto um princípio de ação
do ponto de vista político, não apenas ligado às concepções de
moralidade, mas já funcionando como princípio político, ou seja,
um critério per se7. Compreender a competência como um
7

Um princípio político, para Mill, é quando existe uma pressuposição a priori que advoga a favor de
um determinado estado civil, e não do seu contrário. Mill considera que, se precisamos de alguma
pressuposição, ela deve ser na direção da liberdade e da imparcialidade, só para citar os exemplos
mais tradicionais. A título de exemplificação, podemos ler isso com detalhes no ensaio The Subjection
of Women: “[...] o ônus da prova supõem-se ser daquele que é contra a liberdade: quem luta por
alguma restrição ou proibição – alguma limitação da liberdade da ação humana em geral, ou alguma
desqualificação ou desigualdade de privilégios que atinge uma pessoa ou um tipo de pessoa, quando
comparadas com outras. A pressuposição a priori é a favor da liberdade e da imparcialidade.
Assegura-se que não se deve restringir nada que não seja contrário ao bem geral, e que a lei não deve
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princípio passa longe de sustentar um tipo de aristocracia; referese, apenas, a exigir que aquele que sustenta a posição contrária seja
responsável pela justificação pública daquilo que defende.
Tratando-se de um governo representativo, o que Mill pretende é
justamente deixar como ponto de partida a ideia de que os
princípios da participação e competência sejam considerados
corolários de antemão. Aqueles que não concordam que a ampliada
participação popular e a influência dos mais competentes são
princípios importantes no ambiente representativo devem se
preocupar em justificar a posição contrária.
A plataforma dos princípios, apresentada por Mill, busca a
solidificação do modelo democrático de participação. Quando ele
sustenta que as pessoas mais qualificadas devem ser estimuladas a
se engajarem no processo, também fornece margem de
entendimento para que sejam estimuladas a serem elegíveis,
influenciando e encorajando os outros participantes.
A fundamentação da influência externa na opinião pessoal
é atrelada diretamente ao fato de Mill acreditar que o poder
econômico e a força física não representam o “completo poder
social”. Quando ele discorre sobre até que ponto as formas de
governo dizem – ou não – respeito a uma escolha feita pela
sociedade, a influência de um público tido como mais especializado
esbarra nas convicções de um público mediano:
É o quê os homens pensam que determina como eles agem;
embora as persuasões e convicções dos homens médios sejam
determinadas em um grau muito maior pelas suas posições
ser parcial em relação às pessoas, mas deve tratá-las todas como iguais, salvo quando a diferença de
tratamento é requerida por razões positivas, seja de justiça ou de política”. (CW XXI:262).
O texto citado trata da igualdade entre homens e mulheres em uma sociedade civil liberal. Um
casamento, a título de exemplificação, nada mais é do que um tipo de associação. Nessa perspectiva,
as pessoas casam, buscando desenvolver um projeto de vida juntas, e não esperando por tolerância
mútua. O início de uma associação matrimonial envolve o princípio da liberdade; sua manutenção,
em longo prazo, requer como princípio a igualdade. Associações civis, sindicatos ou clubes não são
diferentes do ponto de vista político. Ao estado, cabe controlar apenas os casos que fogem da regra e
agridem os princípios.
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pessoais do que pela razão, sem um pequeno poder sendo
exercido sobre eles por persuasões e convicções daqueles cujas
posições pessoais são diferentes, e por autoridade unida do
instruído. Quando, portanto, os instruídos em geral podem estar
reconhecendo um arranjo social, político ou outro institucional
como desejável, outro como condenável muito mais tem sido feito
no sentido de dar a um ou retirar de outro a preponderância de
uma força social capacitando-a a subsistir (CW XIX:382).

O eleitor normal está inclinado a decidir sobre assuntos
importantes tendo como parâmetro suas convicções pessoais mais
do que por influência externa de concidadãos mais instruídos.
Contudo, quando a opinião especializada reconhece um arranjo
social como acertado, subsiste uma força social em torno de
determinada deliberação. Essa força é tão ou mais influente do que
a força econômica ou física, mas contém um limite ainda mais
estreito: é preciso compreender a existência de uma margem de
segurança para se evitar o surgimento de uma nova aristocracia.
Essa resistência está alicerçada justamente no modelo
representativo com grupos dissonantes a serem representados e
interesses comuns a serem perseguidos. A influência de tais
representantes é balizada pelo reconhecimento daqueles que são
representados. Mill leva em conta justamente a impossibilidade de
o reconhecimento ser integral. A média dos representados não
deixa de deliberar por si mesmo, levando em conta suas posições
pessoais, mais do que o discurso ao qual eles se filiam
publicamente.
Tal compreensão pode ser sustentada pela percepção
histórica de Wendy Sarvasy:
Os anos de 1830, com a revolução na França e a passagem da
reforma de taxas inglesa, forçaram Mill a formular uma
concepção mais complexa da base socioeconômica da democracia
política. Ele ainda supõe a viabilidade de definir um interesse
comum “das pessoas”, mas ele agora reconhece a crescente
rachadura dentro “das pessoas” – entre as classes trabalhadora e
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média. O problema chave trata de saber como evitar uma aliança
entre as classes média e rica que, juntas, poderiam criar, uma
nova classe sinistra para substituir a aristocracia e romper a
unidade das classes não-aristocratas (1984, p.571s).

Recorrer ao princípio do mais qualificado é importante
para se manter fiel a uma concepção de virtude à qual Mill é
filiado, sem se comprometer com a criação de uma nova
aristocracia com interesses contrários ao próprio conjunto de
princípios da democracia representativa. Em outro sentido, ele
apenas recorreu à tradição, tratando as democracias diretas como
viáveis apenas em cidades menores, onde a proximidade entre os
cidadãos não é capaz de gerar grupos com interesses tão
dissonantes. Soma-se a isso a interpretação de que só um governo
representativo pode dar suficiente influência para as pessoas de
caráter superior e legitimar essa influência pela participação do
maior número possível de interessados na representatividade.
Assim, não fica impedido que as pessoas escolham seu
representante, ou mesmo o conjunto deles, através do interesse de
classe ou grupo. A liberdade de livre-associação fica garantida e
serve justamente como elemento de preservação da
individualidade, na medida em que os cidadãos podem dirigir o
voto aos seus representantes com liberdade plena de consciência,
preservando seus interesses, mesmo que subordinados ao conjunto
da representação. Esperar que os eleitores se dirijam às urnas e
depositem sua confiança em um critério universal de “bemcomum”, sem nenhuma posição intermediária entre o indivíduo e
a sociedade, ultrapassa todos os limites tanto de um governo
representativo, quanto do utilitarismo preconizado por Mill.
Outro ponto de justificativa do princípio da participação é o
fato de que os cidadãos parecem ter o mínimo conhecimento
quando as decisões do governo são prejudiciais aos seus interesses.
Portanto, a validade da participação ficaria completamente
assentada no argumento protetivo. Contudo, Mill não parece

280 | XVII Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS - Volume III

pensar que esse argumento possa justificar a participação – ao
menos, isoladamente. Legisladores benevolentes podem descobrir
a opinião dos cidadãos por outros meios como espaços públicos de
opinião, por exemplo. No sentido eletivo, o máximo que o
argumento protetivo poderia fornecer seriam votos para decidir
políticas, depois de terem sido implementadas, ou eventuais
candidatos a cargos públicos, depois de terem tomado decisões que
afetam diretamente os cidadãos. Contudo, a opinião de Mill parece
ser de que a representatividade dos cidadãos toque a maioria das
políticas processadas e a maioria das regras endereçadas ao espaço
público, levando o leitor a compreender que a posição política dos
trabalhadores deve ser expressa por representantes dos
trabalhadores, por exemplo. O objetivo de Representative
Government é fundamentalmente constitucional, na medida em
que o autor se dá por satisfeito em ampliar as regras política
estabelecidas pelos cidadãos ordinários. “É um grande
desencorajamento para um indivíduo, e ainda maior para uma
classe, ser deixado fora da constituição; ser reduzido a suplicar, do
lado de fora da porta, aos árbitros de seu destino, não participando
da consulta” (CW XIX:411). O ponto chave de uma representação
parece ultrapassar esse elemento, como destaca Thompson:
Apesar de Mill ainda esperar que os cidadãos possam escolher o
mais sábio para lhes representar, ele agora sustenta que é
inevitável, e até desejável, que a opinião dos cidadãos sobre seus
próprios interesses e sobre problemas políticos substanciais
influencie sua escolha de representantes (1976, p.21).

Existe, assim, uma clara posição indicando que o
comportamento político do representante, sua postura legislativa e
as políticas que ele oferece são os elementos mais influentes para
que os eleitores se sintam genuinamente representados, como se
as decisões tomadas no âmbito público fossem suas, aumentando o
conjunto de regras políticas estabelecida pelos cidadãos ordinários,
como prevê o objetivo geral da representatividade preconizada por
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Mill. Esse é um artifício que serve para posicionar o cidadão como
melhor salvaguarda dos seus interesses políticos, o que não
sustenta que os interesses políticos devam se manter próximos de
interesses privados mais imediatos, quando isso não diz respeito
muito diretamente ao elemento protetivo, ou seja, a manutenção
da dignidade ou mesmo da vida, tal qual o interesse direto de
preservar aqueles que lhe são mais próximos, sem nenhum critério
de imparcialidade.
O bem-estar de todos os membros da sociedade, por si só,
não pode servir para sustentar uma teoria política utilitarista: além
de abrir espaço para o conceito político de um tirano benevolente,
também deixa de lado a ideia de interesse público. O interesse dos
cidadãos só pode vir a se identificar com os interesses gerais da
sociedade por meio do elemento da educação, na medida em que o
critério-objetivo protetivo não se basta em si mesmo. Assim,
Representative Government é intencionalmente ligado a On Liberty
e Utilitarianism pela ideia de interesse, vendo o homem como
alguém permanentemente interessado em um tipo de progresso.
Esse elemento progressista está desvinculado de uma finalidade
última, mas próximo de um conjunto normativo vinculado ao
progresso social, como fica claro na obra de 1859:
É apropriado afirmar que eu renuncio a qualquer vantagem que
seria derivada de meu argumento da ideia de direitos abstratos
como uma coisa independente da utilidade. Considero a utilidade
como o último recurso para todas as questões éticas: mas a
utilidade deve ser no sentido mais amplo, apoiada sobre os
interesses permanentes do homem como um ser em progresso.
Esses interesses, defendo, autorizam a sujeição da
espontaneidade individual ao controle externo, apenas no que diz
respeito às ações de cada um que se referem aos interesses de
outras pessoas (CW XVIII:224).

Não surpreende que a citação sobre os interesses e sua
relação com a utilidade tenha sido extraída do parágrafo seguinte
ao tratamento da “liberdade, como um princípio, sem aplicação em
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algum estado de coisas anterior ao tempo no qual a humanidade
tenha se tornado capaz de ser melhorada, através de discussão
livre e igual” (CW XVIII:224). Os limites do progresso, em Mill,
estão enquadrados justamente ao projeto de uma democracia
representativa, enquanto forma de aprimoramento político dos
indivíduos envolvidos, confinados a um determinado momento
histórico com determinadas características de acesso à esfera
pública e conquistas de direitos, com ampliação das liberdades
individuais, por diversos meios. Os princípios políticos de liberdade
e igualdade, nesse sentido, servem de alicerce para a tese
envolvendo o governo representativo, da mesma maneira como
foram estabelecidos nas obras anteriores. Para fins políticos,
portanto, aparentemente há uma eventual prioridade entre eles e a
ideia de participação e competência. Contudo, são casos diferentes,
um ligado à teoria política utilitarista, outro inserido em seu uso
prático. O mesmo argumento que clama pelo princípio da
ampliação da participação também é dependente do princípio
político que concede liberdade de participar. Da mesma forma, o
princípio representativo administrado pela ideia de competência é
combinado com a pressuposição de que os cidadãos sejam
considerados como iguais para que possam escolher os mais
preparados dentre seus pares. Existe uma clara valoração da
estabilidade como um ponto fundamental da prática democrática,
uma vez que os princípios de liberdade e igualdade buscam
justamente servir de justa-medida para as faltas e excessos que
podem vir a ser provocadas pela teoria do governo representativo e
seus princípios corolários, participação e competência.
Considerações finais
A estabilidade, no sentido político, pode requerer inclusive
que um número reduzido de participação popular possa estar de
acordo com a ideia de uma democracia representativa, na medida
em que os cidadãos desinteressados têm o direito de se abster. Não
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só o contexto do liberalismo político exige essa conclusão, como ela
é diretamente dependente da concepção de estabilidade, na medida
em que parece haver algo de prejudicial quando indivíduos são
levados à participação de forma coercitiva, trazendo desequilíbrio
para a decisão. Mill se mostrou um defensor apenas da ampliação
da participação voluntária do governo representativo, através do
sufrágio. Ao mesmo tempo, se levarmos em conta que a
participação completamente desinteressada pode levar os cidadãos
a fazer escolhas pouco deliberadas, mais próximas de uma
obrigação do que de um direito político conquistado, o argumento
de Mill fica ainda mais contundente.
Mill também oferece uma resposta muito eficaz ao
argumento aristocrata de que aumentar o direito à participação
política é ineficiente, em virtude de uma suposta ignorância dos
cidadãos oriundos das classes mais baixas, problema apontado por
Thompson:
Alguns críticos contemporâneos do “elitismo democrático” tem
revivido um formato do argumento de Mill. Eles salientam que a
elite concorda integralmente onde os elitistas depositarem suas
esperanças de não poder evitar a intrusão das massas nas
políticas. Se as massas são como ignorantes e iliberais, como as
elites reivindicam, elas são vulneráveis a movimentos
demagogos. A permanente limitação da participação, assim, não é
uma opção vívida. Nós podemos ter ou maior participação onde
cidadãos estão à mercê de políticos irresponsáveis ou maior
participação onde cidadãos são educados para agir
responsavelmente (1976. p.51).

Ao mesmo tempo em que o sufrágio universal se tornava
uma realidade nas democracias modernas, o nível de participação
diminuiu, algo que contraria diretamente os planos de Mill.
Participação e educação pública não são elementos dissociados,
uma vez que a participação contribui para as qualidades políticas e
intelectuais ampliando o senso de eficácia política. Se o andamento
do governo representativo altera as necessidades dos cidadãos, é de
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se esperar que também haja algum tipo de mudança em suas
necessidades. Mill pretende que os cidadãos sejam “guiados” por
outras regras e não apenas pelas particularidades privadas.
Vontades particulares não precisam ser universalizadas, no sentido
pretendido pela maior parte da filosofia contratualista. Justamente
por não traçar uma distinção entre educação política e intelectual,
existe uma expressa vantagem entre a concepção de governo
representativo de Mill e aquela oferecida pela tradição
universalista, como observa Thompson: “Mill oferece pequenas
razões para acreditar que, para a maioria dos cidadãos, esta
educação intelectual geral é um resultado provável de participação
política ou que, de fato, isto é até necessário para (ultrapassando
um nível mínimo) a participação efetiva” (1976, p.49).
Essa não é a solução do problema, mas parte importante
dela. Subentende-se um conjunto de regras publicamente
acordadas tanto para o estabelecimento quanto para a manutenção
do governo representativo. A tese de Mill tem um alicerce
constitucional, mas não toca o problema da precedência da
constituição frente à democracia, ou vice-versa. Se instituições
livres são causa ou efeito da participação popular, isso é algo que
diz respeito à ideia de caráter nacional e progresso social. Para Mill,
basta que se consiga aplicar princípios e máximas que façam
algum sentido para si mesmo, como razão de existência do bemcomum. Muitas das virtudes cristãs, celebradas por ele em On
Liberty, por exemplo, esbarram em efeitos práticos oriundos do
caráter passivo do cristianismo. Exercitar o poder político na
democracia é o mesmo que praticar seu exercício em um ambiente
institucional com características liberais, permitindo ao cidadão
atingir seus objetivos pessoais, filiado aos objetivos de seus
concidadãos. Não se trata meramente de a democracia ser algo
inevitável em um mundo com características liberais, mas de fazer
parte da utilidade como um valor inerente ao conjunto de
interessados.
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Nozick e Rawls: Considerações sobre o Estado
mínimo e a Justiça
Jaderson Borges Lessa1
Introdução
Para aquelas pessoas que tenham tido qualquer contato
com a filosofia política e moral, a partir da segunda metade do
século XX, o filósofo americano John Rawls já deve ser bastante
conhecido. Seu importante livro, A Theory of Justice, tornou-se
uma referência indispensável, contra ou a favor, para o estudo
nessa área do pensamento. Em sua teoria da justiça — a justiça
como equidade — procurou conciliar os princípios da liberdade e
da igualdade em uma concepção política de justiça que afirmasse
liberdades e direitos básicos, ao mesmo tempo em que só
permitisse alguma condição de desigualdade se tivesse alguma
vantagem para os menos favorecidos da sociedade. Em vista disso,
a liberdade é percebida como um valor que permite atingir outros
objetivos como, por exemplo, lidar com as contingências das
parcelas distributivas. Sem dúvida, trata-se de uma ideia forte e
fascinante.

1

Doutorando em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Email: jadersonbl@gmail.com.

288 | XVII Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS - Volume III

Robert Nozick foi um dos primeiros filósofos a reagir à
posição defendida por Rawls. Nozick produziu trabalhos notáveis
na epistemologia e na metafísica. Na filosofia política, igualmente,
teve um impacto expressivo através de sua obra Anarchy, State
and Utopia, na qual ele lança uma forte crítica às principais
posições políticas de nosso tempo, entre elas, o “liberalismo”.
Nesse sentido, ele foi um dos primeiros (e mais influentes)
filósofos a reagir à posição defendida por Rawls, principalmente
porque, ao ver a liberdade como um objetivo em si mesmo, ele vê
um perigo de violação da liberdade ao tratá-la como um valor para
buscar outros objetivos. Da mesma forma, trata-se de uma ideia
extremamente atraente e vigorosa.
Com efeito, é importante notar inicialmente que ambos os
autores são identificados com a tradição liberal. Apesar de que esse
rótulo pode ser enganoso, na medida em que suas posições se
distanciam uma da outra, parte disso, devido a representarem
tradições diferentes do pensamento liberal, eu gostaria de destacar
que, pelo menos em um aspecto, eles estão de acordo2. No que se
refere à chamada “ideia de prioridade do justo [right] sobre o bem
[good]”, tanto Rawls quanto Nozick, defendem posições tão
próximas, partilhando os mesmos pressupostos morais, que se
expressam quase do mesmo modo a fim de defenderem a primazia
do direito diante de qualquer noção de vida boa3. Ambos são
“liberais orientados para os direitos”4. A diferença consiste
2

Algumas vezes, nenhumas das duas correntes gostam de ser identificada uma com a outra. Estou
de acordo com essas diferenças, aliás, o próprio uso da palavra “libertário” já procura fazer a
distinção de “liberal”, pela forma como esse segundo termo é usado nos Estados Unidos. Não
obstante as diferenças substanciais, eu não vejo como seja possível negar que as duas correntes não
possuem pelo menos um ponto em comum: o fato de defenderem um “liberalismo orientado para os
direitos”. Acredito que esse ponto precisa ser concedido.
3
4

Sobre isso ver SANDEL (1998).

Para NOZICK (2011, p. IX): “Os indivíduos têm direitos, e há coisas que nenhuma pessoa ou grupo
pode fazer contra elas (sem violar seus direitos). Esses direitos são tão fortes e têm tamanho alcance
que levantam a questão de saber o que o Estado e seus servidores podem fazer — se é que podem
fazer alguma coisa. Que espaço os direitos individuais deixam para o Estado?”. Para RAWLS (2008,
p. 4): “A justiça é a virtude primeira das instituições sociais, assim como a verdade o é dos sistemas
de pensamento. [...]. Cada pessoa possui uma inviolabilidade fundada na justiça que nem o bem-
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basicamente no fato de que eles discordam de quais direitos são
esses. Essa é uma das questões — talvez a principal — que marca
decisivamente o afastamento teórico dos autores, de um lado, os
“liberais libertários”, como Nozick, e, de outro lado, os “liberais
igualitários”, como Rawls5.
Essa modesta contribuição que proponho neste texto tratase ainda de uma pesquisa que está em fase de construção. Nesse
sentido, o objetivo é simplesmente apresentar, em linhas gerais, as
principais ideias de Robert Nozick, como a de Estado mínimo e da
teoria de justiça como titularidade. São ideias que contrapõe as
principais intuições defendidas pela teoria de Rawls. Diante disso,
apresentam-se também alguns aspectos da teoria da justiça como
equidade, em especial, chama a atenção para o papel dos princípios
aplicados à estrutura básica da sociedade. O motivo para isso é que
essa parece ser uma das principais diferenças entre as propostas
(obviamente, não é a única). Ambos os autores tratam de
perspectivas distintas e profundas sobre a justiça, de modo que o
texto não se apresenta com nenhuma ambição de tentar resolvê-las
defendendo uma ou outra alternativa nessa discussão, nem mesmo
conciliar essas visões (se é que isso seja realmente possível). A
única pretensão desse texto é simplesmente procurar compreender
e apresentar as teorias de Nozick e Rawls a partir de seus próprios
pontos de vista. Para isso, na primeira seção apresento a ideia de
Estado mínimo e a teoria da justiça de Nozick; na segunda,
apresento a teoria de justiça de Rawls enfatizando a ideia de
estrutura básica6.
estar de toda a sociedade pode desconsiderar. Por isso, a justiça nega que a perda da liberdade de
alguns se justifique por um bem maior desfrutado por outros”.
5
6

Sobre esse debate ver GARGARELLA (2008) e KUKATHAS e PETTIT (2005).

Dado o espaço limitado que temos para discutir, é importante ter clareza de que as ideias estão
apresentadas também de forma muito restritas. As ideias de ambos os autores envolvem questões
mais complexas do que as que eu abordei neste texto. Porém, não se deveria descartar nenhuma das
abordagens com base em uma apresentação limitada como a minha. Se essas teorias aparecem
limitadas ao leitor pode ser o caso de terem esbarrado nos limites do próprio autor deste texto.
Muitas das implicações que decorrem dessas teorias são questões que ainda precisarão ser
retomadas e aprofundadas em outro momento.
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I - Robert Nozick: Estado Mínimo e Justiça
De acordo com Nozick, na obra Anarquia, Estado e Utopia,
a principal questão da filosofia política é saber se o Estado deve ou
não existir. A escolha entre Estado ou Anarquia ganha aqui um
status especial7. Por isso, antes de saber a forma como o Estado
deve ser organizado (se um “Estado mínimo” ou mais
“abrangente”), a abordagem filosófica da política deve iniciar
examinando a alternativa do “não Estado”, isto é, o anarquismo.
Reconheço que existem diferentes correntes do
anarquismo. Não tenho a pretensão de resumir esse ponto de vista.
Mas, para marcarmos algum ponto de partida, a etimologia do
termo grego anarkhos [ἀναρχος] sugere que signifique a ideia de
algo “sem governantes”. Grosso modo, anarquistas defendem uma
ideia na qual o Estado não deve existir e que essa seria a melhor
situação esperada, porque qualquer Estado que viesse a existir (ou
qualquer forma em que é organizado), a sua existência violaria os
direitos morais dos indivíduos. A imoralidade — inseparável da
própria existência do Estado — que se revelaria no monopólio do
uso da força por parte do Estado, por exemplo, transgrediria os
direitos individuais. A ideologia anarquista pode ser um tanto
quanto atraente. Por quê? Por que entre outras coisas ela
questiona a legitimidade da autoridade política e do poder político.
Seja como for, a tese de Nozick é de que um Estado é
melhor que qualquer situação anárquica, por mais favorável ou

7

Eu diria que Nozick leva a sério o questionamento de pensar “por que não a Anarquia?”, como
poucos filósofos políticos na história. Ele está ciente de que se a teoria anarquista for defensável cairá
por terra toda e qualquer questão que a filosofia política procura resolver. O leitor poderia pensar
nos contratualistas clássicos, por exemplo, no qual o “estado de natureza” poderia adquirir essa
hipótese. Porém, conjecturo que normalmente tratava-se mais de uma maneira encontrada para
justificar alguma forma de Estado, do que propriamente uma tentativa de querer levar a sério
alguma situação naturalmente anárquica. O escopo limitado deste texto não permite ir além dessa
conjectura neste ponto.
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atraente que a ideologia anárquica se apresente8. Todavia, nem
todo Estado que existe respeita, no modo como está organizado, os
direitos morais das pessoas. Um Estado não está justificado
simplesmente pelo fato de existir. A existência do Estado não pode
garantir a justificação de si mesmo. Uma das principais conclusões
do livro de Nozick é sua afirmação de que somente um Estado
mínimo pode ser moralmente legítimo, moralmente justificado.
Assim, um “Estado ultramínimo” ou um “Estado abrangente” não
estariam justificados para seus cidadãos, entre outras razões,
porque violariam os direitos desses indivíduos. Qualquer modelo
que esteja aquém do mínimo ou vai além do mínimo, portanto, não
está moralmente justificado.
A ideia de Estado mínimo pode causar, para algumas
pessoas, certa estranheza ou mesmo rejeição. Outros, no entanto,
podem considerar uma ideia inspiradora. Mas, afinal, o que
significa um Estado mínimo? Basicamente, um Estado “[...]
limitado às funções de proteger todos os seus cidadãos contra a
violência, o roubo e a fraude e empenhado em fazer que contratos
sejam cumpridos, e assim por diante [...]” (NOZICK, 2011, p. 32). O
Estado mínimo, limitado a essas funções, é o Estado guardanoturno [night-watchman state]9. A primeira vista, esse modelo de
Estado, como guarda-noturno, parece não excluir totalmente
alguma dimensão redistributiva. Mesmo limitado a poucas funções
essenciais, alguém precisaria “pagar a conta”, isto é, para que o
Estado mínimo possa garantir suas funções de proteção, ainda que
limitadas, algumas pessoas precisariam pagar pela proteção de
outras. Mas isso levanta a seguinte questão: “Se alguma
8

Essa ideia não será tratada neste texto. Mas é importante notar que o argumento de Nozick procura
mostrar que um Estado acabaria surgindo de uma situação anárquica, ainda que essa intensão não
fosse buscada. Cf. NOZICK, 2011, especialmente, a Parte I.
9

O termo teria sido cunhado pelo socialista alemão Ferdinand Lassalle com a intensão de
ridicularizar a ideia de governo limitado dos liberais. Ludwig von Mises disse que a ideia de governo
mínimo não era mais ridícula do que uma visão de governo socialista "[...] que se preocupa com a
preparação do chucrute, com a fabricação de botões para calças ou com a publicação de jornais"
(MISES, 2010, p. 65).
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redistribuição é legítima quando se trata de proteção a todos, por
que ela não é legítima para outros propósitos igualmente atraentes
e desejáveis?” (NOZICK, 2011, p. 33). Na verdade, o Estado mínimo
pode parecer ser redistributivo, mas não o é. Ou seja, fornecer
algumas proteções, como aquelas oferecidas pela visão de guardanoturno, não o faz redistributivo. Nessa noção, implicam-se
distintos tipos de razões. “Dizer se uma instituição que toma
dinheiro de alguns e o dá a outros é redistributiva ou não depende
dos motivos pelos quais pensamos que ela age desse modo”
(NOZICK, 2011, p. 33). Nozick acredita que, ao se demonstrarem os
motivos pelos quais o Estado guarda-noturno não é redistributivo,
a noção de que a visão libertária também seria redistributiva
poderia ser desfeita. Não haveria, portanto, pressupostos implícitos
neste tipo de razão.
Para desenvolver as implicações dessa ideia, seria preciso
adentrar e aprofundar outras questões conectadas com esta, em
especial, aquelas que se referem as “restrições morais”. Porém,
embrenhar-se nesse campo ultrapassaria os limites desse texto.
Meu objetivo aqui, ao apresentar brevemente a ideia de Estado
mínimo, é possibilitar uma base para perscrutar a teoria da justiça
vinculada a essa noção de Estado. Acredito que isso já possa ser
feito (ainda que não tenhamos passado pelas questões das
restrições morais). Nesse sentido, a pergunta entre a relação entre
um Estado mínimo e a justiça surge quase como um imperativo:
Um Estado mínimo se ocupa da justiça? Defender um Estado
guarda-noturno, com funções limitadas à proteção dos indivíduos,
não torna o Estado deficitário em outros âmbitos, fazendo com que
esses indivíduos fiquem, na verdade, desprotegidos?
A teoria da titularidade [entitlement]10 de Nozick ajuda a
explicar essas e outras questões. Na parte II de Anarquia, Estado e

10

Estou seguindo o termo escolhido para traduzir entitlement na tradução para a publicação
brasileira do livro de Nozick. A versão em espanhol da obra, editada pela Fondo de Cultura
Económica, utilizou o termo “retributiva”. Seja como for, vale notar que entitlement tem o sentido de
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Utopia, Nozick procurar argumentar que nenhum Estado mais
abrangente do que o mínimo é justificável, isto é, que o Estado não
precisa ir além do mínimo11.
Geralmente, uma das principais razões apresentadas para
justificar um Estado abrangente gira em torno da ideia de que ele é
necessário para alcançar a “justiça distributiva”12. No entanto,
Nozick apresenta uma teoria da justiça a qual nenhuma extensão
maior do Estado é necessária. A partir dessa teoria, o autor critica
teorias distributivas que concebem um Estado mais extenso,
especialmente, a teoria da justiça como equidade, de John Rawls.
Observa-se que, quando Nozick fala em justiça distributiva,
ele está se referindo a “posses”, coisas que as pessoas possuem,
seja o que for. Esse tema é formulado em três tópicos, os quais
expressam três princípios de distribuição justa13. Os dois primeiros
são claramente definidos, e tratam da aquisição original de bens
[holdings] e da transferência de bens [holdings],
respectivamente14. O terceiro, porém, é um “princípio de
retificação” da injustiça na distribuição de posses.

“atribuir direito a algo ou alguém”, ou seja, intitular direitos, daí a opção por seguir o termo
“titularidade”.
11

Ao fazer isso, preciso dar um “salto” na teoria, deixando algumas coisas para trás que implicam na
justificação de um Estado mínimo. Porém, estou pressupondo que a justificativa de Nozick para isso
já foi aceita, isto é, parto do pressuposto da aceitação de seu argumento sobre a justificação de um
Estado mínimo, que é melhor do que uma situação anárquica, etc. Meu ponto, a partir de agora, é
saber se um Estado mais abrangente do que esse é justificável, levando em conta as premissas do
próprio autor.
12

Outras razões também podem ser apresentadas para justificar um Estado “inchado”, entre elas,
por exemplo, a igualdade. Nozick está ciente disso e também faz dessas justificativas seu objeto de
crítica. Não posso discutir todas aqui, por isso procurei concentrar-me no elemento distributivo (que
não deixa de ter relação com os outros elementos).
13

Nozick os descreve assim, e acredito que segue em grande parte a maneira como esse tema foi
formulado ao longo do tempo. Não descarto de imediato, porém, a possibilidade de que seja
formulado de outra maneira.
14

Do mesmo modo como eu comentei algumas notas acima, estou seguindo a tradução da edição
brasileira para o termo holdings. A edição espanhola utilizou “pertenencias”, o qual, pessoalmente,
me parece mais adequado. Vale notar, porém, que o termo holdings pode significar coisas diferentes
dependendo do contexto em que se aplica.
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O primeiro princípio, da “justiça na aquisição”, como o
nome sugere, trata da obtenção de coisas que não se possui15. De
acordo com esse princípio uma pessoa pode adquirir a propriedade
desejada, desde que não tenha sido antes possuída. Porém, o modo
como essa aquisição pode ser feita não pode incluir, por exemplo,
processos de coerção, de roubo ou fraude. Com esse princípio,
Nozick parece endossar, digamos assim, o princípio da propriedade
de Locke16. O segundo princípio, da “justiça na transferência”, trata
do processo de como uma pessoa pode transferir aquilo que ela
possui, bem como uma pessoa que não possui e quer adquirir de
uma pessoa que possui um determinado bem17. Obviamente, não
pode haver coerção, roubo ou fraude na transferência de
propriedades. O terceiro princípio é o “princípio de retificação da
injustiça”, que descreve uma função, a qual é corrigir as violações
dos dois princípios elementares. Ou seja, na medida em que
violações possam ter sido cometidas nas aquisições ou
transferências passadas, o princípio de retificação surge para
corrigir uma injustiça18.
Nota-se, no entanto, que a forma “como” a aquisição e a
transferência é executada recebe uma atenção especial, e não é
apenas retórica. De acordo com Nozick, isso é assim porque é
preciso saber “como” a distribuição surgiu. Isso reflete na ideia do
que ele chamou de “teoria histórica da justiça”, que, entre outras
coisas, implica que para ser possível chegar a uma determinação se
uma distribuição é justa ou injusta, não se deveria olhar apenas
15

De acordo com o autor: “Isso inclui questões de como coisas não possuídas podem vir a sê-lo, o
processo ou os processos por meio dos quais coisas não possuídas podem vir a ser possuídas, as
coisas que podem vir a ser possuídas por meio desses processos, a extensão daquilo que vem a ser
possuído por meio de um processo específico, e assim por diante” (NOZICK, 2011, p. 192-193).
16

O capítulo quinto do Segundo Tratado sobre o governo é especialmente importante para esse
ponto.
17

De acordo com o Nozick (2011, p. 193) “fazem parte deste tópico as descrições gerais da troca
voluntária, as doações e (por outro lado) a fraude [...]” e assim por diante.
18

Esse princípio suscita diversas questões as quais o autor diz que desconhece alguma abordagem
completa sobre o tema.
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para os padrões de distribuição. Saber o “como” da distribuição,
permite observar se, em algum momento das transações, houve
algum tipo de coerção, roubo ou fraude. Se isso aconteceu, então,
tal propriedade foi adquirida ou transferida injustamente. Uma das
implicações dessa ideia é o fato de não depender do conceito de
“merecimento” [desert] justo para que a teoria da titularidade da
justiça valide a aquisição ou transferência de propriedade. A teoria
da titularidade da justiça vê como irrelevante, para o ponto de vista
da justiça, questões como o (i)merecimento arbitrário de heranças,
como é o caso da teoria de justiça de Rawls, entre outras coisas19.
Desse modo, para a teoria da titularidade, “a justiça na
distribuição de posses é histórica; depende do que tenha realmente
ocorrido” (NOZICK, 2011, p. 194). Essa é uma questão interessante
a ser observada. Por quê? Porque ela ajuda a revelar como a teoria
da titularidade mostra a fraqueza de outras concepções (inclusive
de concepções a-históricas). A afirmação de uma base histórica
permite precisamente levar em conta como a distribuição ocorreu
e, só então, saber se ela é justa ou injusta20. Essa é uma visão que
contrasta com outras teorias as quais têm a sua base naquilo que
Nozick chamou de “divisão do tempo corrente”, as quais,
fundamentalmente, “se baseiam no que existe em certo momento”
(NOZICK, 2011, p. 197). Ou seja, uma vez que essa distribuição
considera apenas a informação atual (do “tempo corrente”), ela
não pode dar conta daquele “como a distribuição ocorreu”. Nesse
sentido, Nozick diz que “a economia do bem-estar social é a teoria
dos princípios de justiça baseados no que existe em determinado
momento” (NOZICK, 2011, p. 197)21. Aos princípios não históricos,
19

Defensores do mercado livre, geralmente, argumentam com base no merecimento, por exemplo, a
justificativa de acumulação de riquezas, a justificação de propriedade, etc. Para Nozick, o
merecimento não entra em campo nesse jogo, seja contra ou a favor.
20

De acordo com Nozick, os princípios históricos podem criar direitos ou merecimentos diferentes às
coisas (cf. NOZICK, 2011, p. 199).
21

Olhar apenas para o presente pode acarretar certos inconvenientes. Na verdade, não é uma ideia
muito intuitiva. E, de acordo com Nozick: “A maioria das pessoas não aceita que os princípios
baseados na divisão corrente do tempo expliquem sozinhos as parcelas distribuídas. Elas acreditam
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e baseados no tempo corrente, ele chama de “princípios baseados
no resultado final”. Essas teorias defendem, via de regra, alguma
padronização. Isto é, reivindicam que precisa haver alguma
estrutura ou padrão para que uma distribuição seja justa. Nozick
procura mostrar que essa condição nem sempre se verifica e que
não é preciso ter um padrão para afirmar o que seja uma
distribuição justa22. Na verdade, um determinado padrão pode
produzir o contrário do que se espera dele, e acabar produzindo
injustiça.
Dessa forma, para Nozick, somente quando alguém obtém
aquilo que possui, de acordo com esses princípios (especialmente,
suponho, os dois primeiros, pois o terceiro tem um papel de
retificação), é possível dizer que possui titularidade, isto é, tem
direito aquilo que possui. Com isso, acredito que seja possível
visualizar melhor a teoria da titularidade da justiça distributiva.
A distribuição é justa se, por meios legítimos, se origina de outra
distribuição justa. Os meios legítimos para passar de uma
distribuição justa para outra são especificados pelo princípio de
justiça na transferência. As primeiras ‘passagens’ legítimas são
especificadas pelo princípio de justiça na aquisição. Tudo o que se
origine de uma situação justa, tendo percorrido etapas justas, é
em si justo (NOZICK, 2011, p. 193-194).

Seja como for, a teoria da titularidade, com seus princípios,
procurar mostrar que é possível dar conta de algumas questões
sobre a justiça, mesmo com um governo limitado, como a ideia de
Estado mínimo exige. Isto é, não é necessário ir além do Estado
mínimo para garantir e proteger os indivíduos, e, com isso para
cumprir os requisitos da ideia de justiça distributiva. Essa ideia
difere, e, ao mesmo tempo, se apresenta como uma objeção, a
que, ao avaliar-se a justiça de uma situação, é importante não levar em conta somente a distribuição
nela contida, mas também o modo como foi feita essa distribuição” (NOZICK, 2011, p. 198).
22

Seu “experimento de pensamento” sobre Wilt Chamberlain procura demonstrar isso (Cf. NOZICK,
2011, p. 206ss).

III - Filosofia Política Moderna | 297

outra ideia de Estado e de justiça distributiva, como àquelas
defendidas por John Rawls. A seção seguinte procura apresentar e
retomar as ideias defendidas por Rawls.
II – John Rawls: Estrutura Básica e Justiça
John Rawls, na obra Uma Teoria da Justiça, apresentou a
teoria da justiça como equidade. Sua teoria atingiu ligeiramente
um patamar entre as principais obras de filosofia política e moral,
tornando-se uma referência para qualquer investigação sobre
teorias da justiça. Como o próprio Nozick afirmou “[...] os filósofos
políticos são obrigados a trabalhar dentro dos limites da teoria de
Rawls ou, então, explicar por que não o fazem” (NOZICK, 2011, p.
236). Apesar do reconhecimento, Nozick não poupou de críticas o
trabalho de seu colega de Harvard. De modo especial, as críticas
atingem o papel que a justiça ocupa na teoria justiça como
equidade, e também porque para que fosse possível realizar uma
“sociedade justa”, como a de Rawls, seria preciso que o Estado
fosse mais além do mínimo.
Nesse sentido, é necessário olhar para a estrutura básica e
examinar o papel da justiça23. A justiça como equidade é uma
teoria da justiça que procura estabelecer princípios para uma
concepção de justiça “[...] que objetiva regular todas as
subsequentes críticas e reformas das instituições” (RAWLS, 2008,
p. 15). Ou seja, desde a Constituição, passando pela legislatura até
chegar ao judiciário, tudo aquilo que diz respeito às instituições da
sociedade precisam estar em harmonia com os princípios de justiça
escolhidos na “posição original”24. Em uma sociedade democrática,
23

Não é meu objetivo resumir a teoria de Rawls, nem mesmo seria possível fazer isso aqui.
Apresento nessa seção, algumas das principais ideias da justiça como equidade que vão ao encontro
da interpretação de Nozick. Faço isso propositalmente. Naturalmente, muitos aspectos ficam de fora
na discussão que se segue.
24

Para a ideia de posição original ver o capítulo III. Para essa sequência de “quatro estágios” da
teoria que acabei de mencionar, ver o capítulo IV em RAWLS, 2008.
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Rawls supõe, embora seja buscado algum beneficio mútuo, existe
também o conflito de interesses. Afinal, não se supõe que alguma
pessoa, sendo racional e razoável, seja indiferente a maneira como
os benefícios que surgem da cooperação social sejam distribuídos.
As pessoas que participam dessa sociedade possuem objetivos que
querem alcançar e, para isso, precisam de mais (ou menos)
parcelas dessa distribuição. Assim, um acordo entre princípios
surge como um imperativo de modo a definir essa divisão. Rawls
resume essas ideias nas seguintes palavras:
Há necessidade de um conjunto de princípios para escolher entre
os diversos modos de organização social que definem essa divisão
de vantagens e para selar um acordo acerca das parcelas
distributivas apropriadas. Esses princípios são os princípios da
justiça social: são um modo de atribuir direitos e deveres nas
instituições básicas da sociedade e definem a distribuição
apropriada dos benefícios e dos encargos da cooperação social
(RAWLS, 2008, p. 5).

Desse modo fica claro o papel da justiça e de seus
princípios. Ela deve ser a primeira virtude das instituições de uma
sociedade “bem-ordenada”. Assim, os princípios de uma concepção
de justiça devem poder atribuir “direitos e deveres fundamentais”
e, ao mesmo tempo, regular as exigências colidentes dos membros
dessa sociedade. Os princípios de justiça da teoria de Rawls
expressam-se da seguinte maneira:
(a) cada pessoa tem o mesmo direito irrevogável a um esquema
plenamente adequado de liberdades básicas iguais que seja
compatível com o mesmo esquema de liberdades para todos; e
(b) as desigualdades sociais e econômicas devem satisfazer duas
condições: primeiro, devem estar vinculadas a cargos e posições
acessíveis a todos em condições de liberdade equitativa de
oportunidades; e, em segundo lugar, têm de beneficiar ao
máximo os membros menos favorecidos da sociedade (o
princípio da diferença) (RAWLS, 2003, p. 60).
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Suponho que algumas ideias gerais a respeito desses
princípios já sejam bastante conhecidas25. Importante notar apenas
que enquanto o primeiro exige igualdade na atribuição de direitos,
o segundo afirma que as desigualdades somente serão justas se
resultarem em benefícios para os menos favorecidos26. Vale notar
que tais princípios se aplicam à estrutura básica da sociedade, não
são aplicáveis em geral, nem diretamente ao indivíduo.
Diante disso, a “estrutura básica” da sociedade é vista como
o principal objeto [subject] da justiça. O que é essa estrutura? De
acordo com Rawls, é “[...] o modo como as principais instituições
sociais distribuem os direitos e os deveres fundamentais e
determinam a divisão de vantagens decorrentes da cooperação
social” (RAWLS, 2008, p. 8). Entre essas instituições, encontra-se a
constituição política bem como as disposições econômicas e sociais.
Por que essa estrutura é o objeto principal de justiça? Porque
Rawls acredita que os efeitos causados por essas instituições são
profundos. De acordo com ele, o sistema político e as
circunstâncias econômicas e sociais nas quais uma pessoa vive,
determinam (ao menos em parte) a expectativa de vida das
pessoas. Nesse sentido, os princípios de justiça precisam ser
aplicados para corrigir essas desigualdades da sociedade27.
Com essas ideias básicas apresentadas, gostaria de concluir
essa seção com algumas considerações gerais sobre a ênfase de
Rawls na estrutura básica em relação ao libertarianismo. Como
procurei mostrar, para a teoria da justiça como equidade, de
Rawls, a estrutura básica é o principal objeto da justiça. Por outro
25

Ideias como a ordem lexicográfica, as diferentes mudanças na forma como Rawls exprimiu esses
princípios, entre outras. Para os princípios de justiça e sua interpretação, ver o capítulo II em
RAWLS, 2008 e a parte II em RAWLS, 2003.
26

Nem sempre fica claro quem pertence a esse grupo de “menos favorecidos”. Porém, Rawls tratou
dessa questão especialmente na parte II de RAWLS, 2003.
27

“Esses princípios, então, regem a escolha de uma constituição política e os elementos principais do
sistema econômico e social. A justiça de um arranjo social depende, em essência, de como se
atribuem os direitos e os deveres fundamentais e também das oportunidades econômicas e das
condições sociais dos diversos setores da sociedade” (RAWLS, 2008, p. 9).
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lado, a teoria da titularidade, de Nozick, não atribui nenhum papel
especial a essa estrutura para que seja vista como o principal
assunto. Em dois momentos, em O Liberalismo Político (2011) e na
Justiça como Equidade: uma reformulação (2003), Rawls contrasta
e comenta sua própria teoria com o libertarianismo.
Após apresentar alguns traços básicos da teoria
libertariana, Rawls destaca que pelo fato do libertarianismo ver o
Estado como uma associação privada, surgindo da mesma maneira
como outras associações privadas, ele acredita que “[...] não há
nenhum direito público uniforme que se aplique igualmente a
todas as pessoas, mas sim uma rede de acordos privados” (RALWS,
2011, p. 313). Para Rawls, uma vez que se trata de acordos
privados, e não públicos, os procedimentos do Estado poderiam ser
diferentes de pessoa para pessoa (ou “cliente” para “cliente”, como
ele prefere dizer). Entraria aqui a possiblidade de barganha e, na
medida em que são acordos privados, o resultado dos
procedimentos também poderia ser diferente de pessoa para
pessoa. Rawls acredita que uma teoria desse tipo seria afetada
pelas circunstâncias de uma maneira substancial. Além disso,
Rawls entende que no libertarianismo não tem lugar especial para
a estrutura básica pelo fato de que, embora ressalte uma noção de
“acordo”, não há uma ideia de “contrato social”. Nesse sentido, ele
diz que “ao entender o Estado como uma associação privada, a
doutrina libertariana rejeita as ideias fundamentais da teoria do
contrato social e, por isso, é natural que não reserve nenhum lugar
para uma teoria especial de justiça para a estrutura básica”
(RAWLS, 2011, p. 314).
Ao mesmo tempo, como procurei mostrar na seção
anterior, Nozick argumenta contra a ideia de princípios baseados
no resultado final, defendendo a ideia de princípios históricos.
Princípios baseados no resultado final implicam em interferências
continuas aos indivíduos. Rawls se refere especificamente a essa
ideia comentando que as exigências das instituições reguladas pelo
princípio da diferença “[...] não impõem mais interferências
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contínuas ou regulares nos projetos e ações de indivíduos do que,
digamos, as formas correntes de tributação” (RAWLS, 2003, p. 73).
Rawls acredita que esse comentário responde a objeção de Nozick.
Não estou convencido, porém, de que seja uma resposta
apropriada, por pelo menos duas razões.
A primeira é que dizer que as exigências não impõe mais
interferência do que a tributação, quando a própria ideia de
tributação já é vista como uma intromissão moralmente
injustificável não me prece fazer sentido. Igualar o princípio da
diferença a algo considerado moralmente injustificável não pode
ser uma resposta apropriada a uma objeção. O segundo motivo é
que, na sequência do comentário, Rawls diz que os cidadãos ao
participarem de uma sociedade cooperativa “entendem” que suas
posses estão sujeitas a tributação. Não vejo como o fato de “saber”
alguma coisa a tornaria “automaticamente” justificada,
moralmente justificada. Alguém poderia dizer a Rawls, por
exemplo, que ao participar de uma sociedade, os cidadãos
entendem que há desigualdade e que então eles precisariam se
sujeitar. Não acredito que Rawls acharia essa posição, relativa à
desigualdade, moralmente justificável, tal como ele acredita que o é
no caso da tributação.
Seja como for, apesar de Rawls se dedicar mais a estrutura
básica e não fazer definições do papel do Estado (ao menos não tão
claramente como Nozick), suponho ter ficado claro que, na teoria
da justiça como equidade, o Estado, para tornar possível a
sociedade bem-ordenada idealizada por Rawls, precisa ir além do
Estado mínimo.
Considerações Finais
Ao longo do texto apresentei alguns aspectos da teoria da
titularidade de Robert Nozick e da justiça como equidade de John
Rawls. Destaquei os diferentes princípios de cada uma dessas
teorias. Procurei ressaltar a diferença entre, de um lado, uma
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teoria de justiça a qual é compatível com a ideia de um Estado
mínimo, e, de outro lado, uma teoria que tem a estrutura básica
como objeto da justiça a qual, naturalmente, necessita de um
Estado que vai além do mínimo. Na medida em que uma teoria da
justiça assume algum tipo de igualitarismo, procurando fazer com
que as principais instituições de uma sociedade assumam a tarefa
de igualar as pessoas em determinadas circunstâncias (seja qual
for), o papel do Estado será mais abrangente para tentar alcançar
esse objetivo. O Estado precisará interferir, inevitavelmente, na
tentativa de cumprir o seu papel de querer garantir certas
vantagens básicas para algumas pessoas. Nozick acredita que essa
visão mais abrangente do papel do Estado (e da teoria da justiça na
redistribuição), apesar das considerações práticas, não é
moralmente justificável. Procura mostrar, também, que o Estado
mínimo pode dar conta de justiça na distribuição (na posse e na
transferência). Afinal, parece ter sido essa visão que ele procurou
apresentar com sua teoria da titularidade da justiça.
Seja como for, pelos aspectos aqui apresentados, apesar de
partirem de uma visão de “liberalismo orientado para os direitos”,
a discordância sobre esses direitos afastam uma teoria da outra.
Porém, uma vez que ambas as visões mantêm esse ponto em
comum, apesar de derivarem perspectivas distintas, resta saber se
alguma delas seria mais moralmente justificável. Isso tornaria
possível examinar se ambas as teorias podem ser consideradas
moralmente justificáveis diante um ponto de vista que não seja
comum entre elas28. De qualquer maneira, acredito que as
perspectivas sobre a justiça de Nozick e Rawls foram expostas e,
assim, esse texto tenha atingindo seu objetivo.

28

Esse outro ponto de vista representa-se pelas teorias comunitaristas da justiça. Estas teorias
sustentam e partem de pressupostos diferentes da orientação liberal para os direitos e apresentam
reivindicações contrárias tanto ao igualitarismo como ao libertarianismo, se bem que o
comunitarismo possa ter outros pontos em comum com ambas as perspectivas liberais que não seja
a orientação para os direitos. Mas esse já outro assunto que precisa ainda ser posteriormente
investigado.
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O indivíduo e a sociedade nas filosofias sociais
de Marx, Mill e Proudhon
Rubens Ferreira Witt1
“You take my life
When you do take the means whereby I live”
[“Tirais minha vida,
Quando tirais os meios de que vivo”]
(William Shakespeare, O mercador de Veneza, ato IV, cena I.)

1. Introdução
Em 1840 Pierre-Joseph Proudhon lançou a questão: o que é
a propriedade? Um roubo, responderia. Logo, a relação entre
indivíduo e sociedade aparece como uma contradição. Proudhon
não foi quem primeiro questionou a natureza da propriedade, que
já estava na pauta dos socialistas desde seus primeiros
representantes como Étienne-Gabriel Morelly, mas sua
investigação colocou-a no centro da questão do progresso da
sociedade. Na sua obra em dois tomos de 1846, Sistema das
contradições econômicas ou Filosofia da miséria, a questão da
propriedade e sua natureza ficou limitada ao problema da
organização do senso comum que poderia ser solucionado pela
1
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aplicação da dialética serial, método desenvolvido em seu tratado
filosófico de 1843, De la création de l'ordre dans l'humanité, em que
se opôs ao método de Comte. Por esse caminho prometia evoluir a
contradição propriedade-comunidade sem excluir os elementos da
composição, dos quais emergiria a categoria superior (RUGAI,
2011).
Um ano após, em 1847, em resposta a Filosofia da miséria
de Proudhon, Marx publicou sua primeira obra de economia
política, a Miséria da filosofia. Esse diálogo Marx-Proudhon foi
fundamental para o amadurecimento de seu então novo método, o
materialismo histórico dialético, que havia sido desenvolvido
juntamente com Engels nos manuscritos de A ideologia alemã.
Combinando seu método com uma teoria do valor renovada
inspirada em Ricardo e Smith, Marx defendia que para
compreender a propriedade é necessário verificar o modo de
produção em que esta está inserida. Esta mesma argumentação vai
ser reproduzida no Manifesto do partido comunista, escrito com
Engels e publicado poucos meses depois de Miséria da filosofia, na
revelia revolucionária de 1848. A ampla aplicação de seu método a
economia política se completou em O capital, cujo o Livro 1 vai a
público apenas em 1867.
John Stuart Mill, também em 1848, publica seu Princípios
de economia política com algumas de suas aplicações a filosofia
social. Essa obra foi o desfecho da economia política clássica,
defendendo as escolas de Ricardo e Malthus, e marcaria a virada de
Mill para um posicionamento socialista influenciado por Harriet
Taylor Mill. Ele não deixou de ser um liberal, não entendia a atual
sociedade baseada na propriedade privada e no trabalho
assalariado como universal e eterna, mas não a condenava
enquanto não fossem implementadas todas as melhorias possíveis.
Quanto aos modelos de sociedade comunistas e socialistas,
especificamente o fourierismo e o sansimonismo, apoiava a ideia
de implementações graduais e experimentos isolados.
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Em 1854 começou a escrever Sobre a liberdade com sua
amada Harriet, mas só veio a publicá-lo em 1859, após a morte de
sua companheira. Ela fora a fonte do senso de justiça que Mill
expunha em suas ideias, esse era seu dom que ele tanto admirava.
Segundo sua filha adotiva, Helen Taylor, John Stuart Mill estava
muito impressionado com a influência das ideais socialistas entre
as classes trabalhadoras e em 1869 se pôs a escrever o que seria
seu Capítulos sobre o socialismo publicado postumamente num
livreto de 1879, seis anos após sua morte. Em sua trajetória na
Câmara dos Comuns chegou a identificar a si e seus companheiros
de bancada como socialistas.
Em 1865 Proudhon veio a falecer. A pedido do Sozial
Demokratie, poucos dias depois Marx escreve uma carta com suas
memórias sobre Proudhon para serem publicadas nesse periódico.
Foi muito breve. Não deixa de elogiar o estilo de Proudhon que fez
da sua obra de 1840 a favorita de Marx. Segundo ele “O que é a
propriedade? ” era rica em sua escrita e discreta em seu método, já
as obras seguintes de Proudhon teriam mostrado de modo mais
claro os absurdos de seu método. O erro principal estaria já no
título, tal pergunta o induzia ao erro, dado que a propriedade não
era uma instituição fixa, mas móvel, e assumia na sociedade atual a
forma da propriedade privada, como fora antes a propriedade
territorial, e assim por diante.
O Livro 2 d’O capital de Marx publicado postumamente
por Engels em 1885 quase teve uma dedicatória a Charles Darwin,
mas no final acabou sendo feita à falecida esposa de Marx, Jenny
Marx. De qualquer modo, em seu discurso sobre a sepultura de
Marx, Engels disse: "[a]ssim como Darwin descobriu a lei do
desenvolvimento da natureza orgânica, Marx descobriu a lei do
desenvolvimento da história humana". As interpretações
determinísticas de Marx não são poucas e são ao mesmo tempo
irresistíveis na medida em que ele acerta muito, e frágeis na
medida em que algo não está exatamente conforme as palavras do
alemão. A liberdade está devidamente colocada nas ideologias
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liberais e anarquistas, resta ao olhar mais atento a análise dos
ideais comunistas.
Nas seções seguintes vamos tratar da liberdade do
indivíduo na sociedade. Na primeira seção pela propriedade
privada, na seguinte pela teoria do valor, e ao fim, pela passagem
histórica sobre as diferentes estruturas sociais.
2. Propriedade e comunidade: o progresso da sociedade
A propriedade privada é a forma de apropriação pela qual a
classe pequeno-burguesa realizou a revolução que deu origem a
sociedade atual da grande indústria2 e da burguesia moderna.
Nessa nova sociedade surgem novas relações sociais e uma nova
ideologia. As barreiras culturais vão desaparecendo, assim como o
laço do homem ao seu solo e a sua pátria. A liberdade de expressão
é exaltada por seus principais fidalgos, um suspiro de descanso em
meio ao cansativo processo que a humanidade vinha passando
desde seu princípio com conflitos religiosos, perseguições e
guerras. Essa nova forma de propriedade não se estabelecia sobre
o conflito, mas sobre a paz do comércio livre. Não sobre o roubo,
mas sobre o justo usufruto do seu próprio trabalho. Da velha e
rígida sociedade feudal a pequena burguesia pouco a pouco foi
ganhando espaço até que de repente insurgiu na impressionante
revolução industrial.
Essa era a marcha do progresso da sociedade, e os três
autores aqui tratados a acolhiam com admiração. Entretanto com o
surgimento da burguesia a classe pequeno-burguesa, autora da
revolução, desaparecia constantemente, tornando a sociedade cada
vez mais dividida entre burgueses e proletários. A primeira classe é
composta pelos proprietários dos meios de produção, a segunda,
desprovida de todos os meios para viver, vai ao mercado com a
2

Nesse contexto “indústria” deve assumir o sentido de destreza, perícia, e “grande” devido à
complexidade da divisão do trabalho e da produção em escala, pois o argumento não depende da
predominância do setor secundário sobre o primário ou o terciário.
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única mercadoria que lhe resta para pôr à venda, sua força de
trabalho. Uma é proprietária, a outra, trabalhadora, e a identidade
entre propriedade e trabalho se transformou em uma contradição.
É de se questionar por que alguém seria operário assalariado tendo
a liberdade de não o ser. John Stuart Mill afirma que na maioria
dos casos o mesmo trabalharia de modo independente se assim
pudesse, ainda que por um ganho menor, só para usufruir da
liberdade de trabalhar ao seu modo e a seu ritmo. Mas como Marx
observa, os salários, o tamanho da jornada e o ritmo de trabalho
são impostos e definidos socialmente nos mercados. Na grande
indústria o pequeno artesão de outrora assume o ritmo da
máquina.
Então deveríamos mesmo questionar, porque a tanto
tempo a forma assalariada é a que predomina? Para Mill a
existência de uma classe trabalhadora era uma injustiça, e o
desejável era que num futuro melhor não houvessem classes que
não fossem trabalhadoras e que o trabalho assalariado, que reduz
as ambições, a moral e a industriosidade dos indivíduos, tivesse
fim. O trabalho assalariado era ineficiente, por isso esperava que
numa sociedade comunista o trabalho fosse mais produtivo. Ainda
que o “olho do dono” de Xenofonte tenha um valor proverbial, na
sociedade socialista o próprio trabalhador, e assim a sociedade
inteira, tem interesse no produto.
Mill ao defender a liberdade não a conduz com a mesma
conotação neoliberal com que hoje é feita. Sua liberdade se realiza
sobre o conflito ideológico. Nada seria melhor para expor a
verdade do que a contrapor a ideias errôneas. De modo silencioso
Mill parece defender que não é possível alcançar uma verdade
absoluta, mas apesar desse oculto ceticismo acreditava que
existiam inúmeras formas de se aproximar da verdade e é por isso
mesmo que a liberdade de expressão é o meio ideal para se
alcançar seja lá qual for o ideal social, que também não deveria ser
um só e imutável. Da mesma forma a propriedade também não o
é, e mais do que expor ideias errôneas, Mill acreditava mesmo que
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a crítica da propriedade iria conduzir nossa sociedade cada vez
mais para uma adequada supressão da propriedade privada de
modo a garantir o melhor funcionamento da sociedade até o
surgimento de novas estruturas sociais.
Com a seguinte argumentação sugeria um imposto sobre a
renda fundiária (MILL, 1983b, p.299):
Suponhamos que exista um tipo de rendimento que tenda
constantemente a aumentar, sem qualquer atividade ou sacrifício
da parte dos proprietários; tais proprietários constituiriam uma
categoria, na comunidade, que enriquece progressivamente pelo
curso natural das coisas, sem que eles mesmos façam esforço
para isso. Em tais casos, não haveria nenhuma violação dos
princípios nos quais se baseia a propriedade privada se o Estado
se apropriasse desse acréscimo da riqueza, ou de parte dele, à
medida que ocorrer. Isso não seria propriamente tirar algo de
alguém; equivaleria apenas a aplicar um acréscimo de riqueza,
criado por circunstâncias, ao benefício da sociedade, em vez de
permitir que essa riqueza seja um acréscimo desmerecido a
riqueza de uma categoria específica de pessoas.

As ideias atuais do economista Thomas Piketty para um
imposto sobre a propriedade e a herança já estavam justificadas
nesse princípio de Mill, assim como a eutanásia do rentista de
Keynes. Esse princípio seria levado além não fosse ele adepto da
teoria da abstinência, segundo a qual os lucros da classe capitalista
retribuem sua poupança produtiva. Tanto Proudhon quanto Marx
não caem no feitiço das coisas, essa ideia de que o capital é
produtivo. Além disso, são raros os exemplos de frugalidade e
abstinência entre os membros da classe capitalista. Esse é um caro
erro que ocorre quando se passam as experiências da pequena
burguesia do feudalismo para a moderna sociedade baseada na
dicotomia de classes. Mill critica as leis de herança de seu tempo e,
baseado no princípio da utilidade e da distribuição igual do encargo
público, defende um imposto progressivo de renda, do qual
decorre que rendas maiores tem, proporcionalmente, menos
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utilidade que rendas menores e que, portanto, o peso dos tributos
medido na relação das utilidades se igualaria através de uma
tributação progressiva sobre a renda. Esse imposto teria outras
justificações secundárias.
Futuramente um economista crítico de Mill iria justificar
um tipo de lucro decorrente da inovação, ainda que não
descartasse a transferência descrita por Marx de mais-valor a uma
classe ociosa. Esse era Schumpeter que publicou a Teoria do
desenvolvimento econômico em 1912 (SCHUMPETER, 1982). Para
não sair dos autores tratados, vamos usar as ideias de Proudhon
que detestava tanto o meio termo como os partidários dos
extremos. Para ele a síntese comunidade-propriedade não poderia
resultar na anulação de nenhum dos termos, pois isso seria um
retrocesso. Em primeiro lugar, citando Kant, sustenta que a
propriedade decorre da comunidade, ou seja, um objeto só é por
direito de usufruto individual na medida em que está em
comunidade de posse e é reconhecido socialmente como
pertencente a um determinado indivíduo. Protejo tua propriedade
porque proteges a minha.
Mas, afinal, como funcionava essa dialética serial que
prometia resolver o problema da organização do senso comum,
que não era outro senão o mesmo da organização do trabalho e
que geraria o progresso sobre uma nova forma de propriedade? No
senso comum ou bom senso as proposições finais aceitas pela
sociedade se encontram espalhadas, postas a prova pelos
indivíduos separadamente em seu cotidiano, dispensando o
método científico ou filosófico. Elas não nos trazem a verdade da
ciência social, mas o material empírico com o qual essa se constrói.
Todos temos acesso ao objeto de pesquisa da sociedade, mas não o
alcançamos porque somos incapazes de pôr o todo em coerência,
se o pudéssemos conseguiríamos levar os problemas para um novo
patamar. Proudhon acreditava que existem inúmeras formas de
alcançar a verdade e não estava certo se existia sobre a dialética
social um termo final sintético. Desse modo faz uso
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predominantemente de um materialismo e através da indução
traça o trajeto ascendente do concreto para o universal, mas a todo
momento, com pausas para pedir desculpas por fazer uso da
metafísica ao falar em economia política, realiza o trajeto
descendente da lógica pura, universal e eterna para o concreto
novamente através de um silogismo pouco convincente.
A ciência social seria a síntese do socialismo com a
economia política. A dialética serial se estabeleceria sobre as
contradições entre as categorias econômicas que teriam seus
efeitos desejados e indesejados, mas quando mantidas em
equilíbrio umas com as outras preservariam a igualdade natural
que a justa retribuição do trabalho deve trazer. Os pares
antinômicos – como propriedade e comunidade, concorrência e
monopólio, divisão do trabalho e maquinaria etc. – não devem
realizar síntese excluindo um ao outro, ou seja, não se trata de uma
dialética tricotômica como a hegeliana. Mas como na sociedade
atual não ocorre equilíbrio, das contradições, que são em si
mesmas um sinal de progresso e que por isso devem chamar a
atenção do observador, emergem categorias superiores que por
sua vez estabelecem novas contradições, formando um grupo que,
contraposto a outro grupo, forma uma série e que, enfim, a
oposição das diversas séries forma o todo do sistema da
organização do senso comum. Tal método baseado em
contradições sem sínteses dispensa a linearidade causa-efeito que
coloca sempre um elemento na condução de outro de modo
unilateral, tornando todo movimento oriundo de uma causa
“externa” sempre a criar o movimento inicial, o próprio Deus ou a
Providência, mas pelo contrário, o sistema das contradições
econômicas tem uma dinâmica própria e se autodetermina. O
progresso do entendimento humano se dividiria em três etapas: a
religiosa, baseada no fascínio pelo fenômeno; a filosófica, na qual
nos distraíamos com a transitividade das ideias; e por último a
científica que se preocuparia em estabelecer as relações entre as
coisas (BRITO, 2016).
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Ao oficializarem a denominação de seus ideais por
comunistas no Manifesto de 1848, Marx e Engels assumiam uma
clara posição. A libertação dos trabalhadores deve ser feita pelos
trabalhadores. Mill só poderia ser socialista, na medida em que
nunca deferiu um golpe fatal a propriedade burguesa e além disso,
como ele mesmo classificava em seu Princípios, entre os diversos
socialismos, aqueles que negam totalmente a propriedade privada
são os comunistas. A respeito da aversão de Proudhon aos
comunistas apesar de também ser crítico da propriedade – e, vale
lembrar, Marx havia criticado em detalhes a doutrina desse autor
no ano anterior a publicação do Manifesto – fica claro que tom os
dois alemães pretendiam passar.
Para Marx a sociedade burguesa é a pré-história da
humanidade, uma vez que o homem ainda não é o sujeito da
história, mas antes o objeto do capital. Separado da natureza o
homem precisa do mercado para usufruir dos bens essenciais para
se viver, e desprovido de outra mercadoria, vende seu trabalho.
Seu trabalho só é aceito no mercado na medida em que é uma
mercadoria, logo para poder existir o homem se vê reduzido a uma
coisa. Esse processo de coisificação do homem é a alienação, e seu
resultado é aquele mesmo fetiche que fez com que Mill enxergasse
no capital uma fonte de valor. Na verdade, a fonte de valor é o
trabalho, e o capitalista, à medida em que domina economicamente
as classes proletárias, adquire destas um trabalho não-pago, fonte
do valor que é transferido de uma classe a outra na forma de
lucros. O lucro schumpeteriano é uma forma de gerar mais-valor
relativo resultante da inovação, mas tal só ocorre sobre
determinadas condições da concorrência, e a exemplo disso Marx
falava das máquinas inglesas que só eram aplicadas na indústria
americana na medida em que lá a barganha do capital sobre a
força produtiva da classe trabalhadora era menos intensa.
O problema da propriedade é o mesmo da distribuição que
Ricardo teria colocado como o principal da economia política e o
que dava a essa matéria sua necessidade de existir. De fato, Adam
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Smith teria saído de seus estudos de moral e filosofia em direção a
economia em busca de proposições normativas para aplicar a essas
e, antes disso, os autores que se aproximaram dessa matéria
estavam preocupados apenas com questões práticas e
momentâneas de interesse do Estado. No entanto para Marx a
distribuição está subordinada a produção, para entender como se
dá a apropriação do produto final na sociedade tem que se
observar qual o modo de produção vigente.
Proudhon acreditou que uma forma superior de
propriedade fosse brotar de seu modo científico de análise da
sociedade, seu socialismo científico ou economia social. Já Mill, ao
contrário, não acreditou que um princípio racionalista pudesse
infalivelmente trazer o progresso, senão que defender isso
resultaria na tirania, apostou na liberdade como meio para
alcançar o melhor estado das aptidões humanas. Mas o que
garante que contrapondo ao livre debate racional a verdade e o
engano, esta primeira persistiria? O que assegurava a
racionalidade nas questões políticas? Mais simples que isso, Marx
vai defender o seguinte: para entender como os indivíduos pensam
é necessário entender como vivem, e a ideologia dominante é
apenas a ideologia da classe dominante, que a luta de classes é
consequentemente também uma luta ideológica, mas que a vitória
que trará a liberdade vem antes de tudo do mundo real das
relações econômicas.
3. Valor e utilidade: uma antropologia do trabalho
Para John Stuart Mill o que difere os homens de outras
espécies de animais não é nossa pretensa racionalidade, mas nossa
liberdade de escolha. Proudhon vê o trabalho em sua forma pura
como a liberdade do homem sobre a natureza, ainda que
posteriormente se torne uma fatalidade, uma necessidade. Marx
também vê o trabalho como algo bom a princípio, mas que se
corrompe na atual forma social burguesa, e ainda parecia aceitar a
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definição de Benjamin Franklin do homem como um toolmaking
animal. O homem só é livre na medida em escolhe seu objeto de
culto e seus rituais, seus fins e seus meios. Esses fins são seus
princípios, e é natural que numa sociedade de classes esses sejam
os princípios da classe dominante. Os meios são o trabalho. O
trabalho, como um meio e não um fim, não deveria ser em si
mesmo prazeroso, o que vai de encontro com o fourierismo que
buscava organizar o trabalho de modo a torná-lo prazeroso por sua
própria natureza.
Sobre alguns trechos d’O capital, Livro 1, de Marx temos
uma interessante antropologia do trabalho. “[O] que desde o início
distingue o pior arquiteto da melhor abelha é o fato de que o
primeiro tem a colmeia em sua mente antes de construí-la com a
cera” (MARX, 2013, p.256), notemos que é essa “atitude ativa do
homem com relação à natureza, o processo imediato de produção
de sua vida e, com isso, também de suas condições sociais de vida e
das concepções espirituais” (MARX, 2013, p.446) que criam os
meios pelo qual o homem é capaz de idealizar seus fins que voltam
a interferir em seus meios de modo dinâmico, dialético. O
materialismo dialético de Marx não sufoca a liberdade, mas esta
estará sempre restrita aos caminhos aos quais ela mesma se
direciona, em sua natureza errante.
Por esse mesmo princípio de falibilidade de Mill que
convoca a liberdade de expressão somos definitivamente, como
diria Sartre, condenados à liberdade. Os problemas que
solucionamos hoje são fruto de nossas falíveis soluções do passado
e nossa criatividade esteve sempre posta à prova desde o momento
em nos atrevemos a contestar o Criador. O problema do livre
arbítrio é o mesmo da organização do trabalho, do senso comum,
da transformação da propriedade. Esses seriam pontos em comum
que retiramos da leitura dos três autores, mas uma maior
investigação desses problemas foge do escopo do presente artigo.
As proposições a seguir exigem maior atenção.
Chamaremos de valor, o valor-trabalho, e de utilidade, o valor-de-
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uso. A utilidade é o valor subjetivo que cada indivíduo dá
psicologicamente as coisas. O valor é a forma social de pesar o
trabalho, o valor intersubjetivo. Para Marx e Mill é o valor que
explica a sociedade atual, mas não se diria o mesmo de outra
sociedade futura. Para Proudhon, ao contrário, o que impera é a lei
da oferta-e-demanda, mas na sociedade futura ideal, em que
houvesse harmonia entre as contradições econômicas, haveria
identidade entre utilidade e valor, o valor constituído, sua grande
descoberta. A economia política se dividiria entre os adeptos da
teoria do valor-trabalho com Ricardo e os da oferta-e-demanda
com Say. Mill até admitiu que a oferta e a demanda seriam
princípios mais fundamentais que o custo de produção, e por isso
mesmo estariam entre aqueles que explicam qualquer sociedade na
ausência de outras forças, enquanto é o valor que explica a
sociedade atual. A utopia de Proudhon era a realidade de Ricardo,
Mill e Marx, e a tentativa de aplicar esse ideal do valor constituído
já havia ocorrido na Inglaterra sobre a estranha forma de vales de
trabalho uma década antes3, aparentemente sem o conhecimento
de Proudhon.
Para Marx o princípio de distribuição que deveria imperar
na sociedade comunista não é o valor ou a pesagem do trabalho,
que já é o que ocorre na sociedade atual, mas sim o “de cada qual,
segundo sua capacidade; a cada qual, segundo suas necessidades”,
expressão popular na literatura socialista que Proudhon também
citou com referência a Blanc e seu texto Organisation du travail de
1839, e que é uma variação de outra famosa sentença, formulada
por Saint-Simon (MARX, 2001a, p.108). Se Proudhon o tivesse
adotado, não exigiria a igualdade entre trabalho e utilidade. Mas
Marx, embora não gostasse de falar em uma sociedade ideal, pois
queria apenas elucidar os movimentos que eram tomados
instintivamente pela posição de classe revolucionária do
operariado, acaba por nos mostrar que na sociedade comunista,
3
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após a ditadura do proletariado e a extinção do estado e do
antagonismo de classes, o que deveria imperar era a utilidade.
Essa defesa da utilidade em Proudhon, Say e nos
partidários do laisser-faire como Bastiat se justifica no famoso
aforisma: produtos se compram com produtos, do qual deduzimos
que quem vende seu produto só o faz na medida em que compra
algo que lhe é útil posteriormente. Entretanto, Proudhon acredita
num valor constituído como o trabalho incorporado, passando a
ver nessa relação de troca um erro de conta, no qual o vendedor, o
produtor etc. sempre sai perdendo na medida que se submete ao
dinheiro, a mercadoria que assumia inteiramente a forma de valorde-troca, e, portanto, sobrepujava as demais. Os vendedores de
trabalho e os compradores não são os mesmos indivíduos ora
nesse ora naquele papel, portanto Proudhon conseguiu deduzir daí
a dominação de classe.
Pela perspectiva da produção e do valor-trabalho na
sociedade de mercados o menor custo define os preços, “numa
sociedade fundada sobre a miséria, os produtos mais miseráveis
têm a prorrogativa fatal de servir para o uso do maior número”. A
utilidade absoluta, que Marx toma emprestado de Proudhon, não
seria aquela subjetiva, mas intersubjetiva, como o valor, e
“corresponderia da maneira mais eficiente às necessidades do
operário como homem, e não do homem como operário”, e
novamente num dos raros casos em que o alemão se arrisca a fazer
profecias diz: “[n]uma sociedade futura, na qual tivesse cessado o
antagonismo de classes” – no comunismo – “o uso não seria mais
determinado pelo mínimo do tempo de produção, mas o tempo de
produção social que se consagraria aos diferentes objetos seria
determinado pelo seu grau de utilidade social” (MARX, [198-], pp.
53-4).
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4. Estagnação e crise: o fim do capitalismo
O estado estacionário é o fim dessa sociedade direcionada à
produção e a possibilidade do progresso em direção a novas
estruturas sociais. Como na perspectiva revolucionária da classe
burguesa isso significa o fim de todos os mecanismos que deram
origem ao seu poder político e a instauração de seus ideais de
liberdade e justiça, é natural que haja certo pessimismo. Adam
Smith via por esse modo. Uma sociedade estacionária como a
Holanda de seu tempo dava espaço para que outra como a
Inglaterra ou posteriormente o EUA tomasse o centro econômico e
político das nações. Mas o que ocorreria quando a sociedade como
um todo estagnasse, como o império milenar da China? Afastar
esse limite do crescimento de modo a manter o progresso seria um
fim desejável, e é mesmo questionável que a estagnação seja
realmente uma fatalidade. Mill, ao contrário, era otimista quanto
ao estado estacionário, ainda que fosse pessimista no que diz
respeito aos curto e médio prazos da sociedade atual.
Na perspectiva marxista é a taxa de lucro sujeita a uma
tendencial queda que explica as crises capitalistas e os decorrentes
movimentos políticos. A cada crise, com a queda dos lucros e a alta
especulação dos capitalistas privados, se destroem parte dos
fundos sociais de produção, reestabelecendo a necessidade de
acumular e gerando um novo ciclo. É nas vésperas de crise que os
salários alcançam seu pico, e num equilíbrio dinâmico com a
barganha do capitalista, o sistema rompe forçando a mão de obra a
voltar a pôr-se à venda nos patamares exploratórios de antes,
reestabelecendo a dicotomia central desse sistema. Entretanto os
recursos destruídos não pertencem ao proprietário privado pois
são trabalho não-pago. Além disso, a poupança que é necessária
para investimentos, riscos e inovação é uma necessidade
econômica inerente a qualquer sistema, por isso uma sociedade
futura, ainda que não fosse hostil ao estado estacionário como é a
atual, não dependeria do surgimento desse. É compreensível o
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porquê de se socializar as perdas, que não são privatizáveis, o que
não se explica é porque privatizamos os ganhos.
Marx e Mill reconheciam na democracia um potencial para
o surgimento de políticas direcionadas aos interesses da classe
operária, mas esse segundo era pessimista quanto à tirania das
maiorias incultas sobre as minorias. Já Marx concordava com a
necessária ditadura do proletariado para conter o caráter de classe
do Estado na sociedade capitalista até que se extinguisse o
antagonismo de classes e com este o próprio Estado, levando ao
comunismo que seria o mesmo anarquismo por um caminho
diferente. Pela profecia de fé de Proudhon: “[q]uem quer que seja
que para organizar o trabalho, apela ao poder e ao capital, mentiu;
porque a organização do trabalho deve ser a derrocada do capital e
do poder” (PROUDHON, 2007b, p.322).
Mill era otimista quanto ao progresso das classes
trabalhadoras através da posse dos meios de produção com a
fundação de cooperativas, mas apenas num longo prazo, pois
previa que ainda por muito tempo a administração privada das
empresas seria superior a coletiva. Marx também contava com o
progresso da associação pela própria natureza centralizadora da
produção capitalista que unia os trabalhadores e fortalecia a
identidade de classe de modo e gerar coalisões que confrontam
seus interesses com os dos capitalistas, mostrando o quão incapaz
esses estão de atendê-los e justificando a revolução. Proudhon
parece ser mais criativo, a exemplo de sua crítica do valor e da
experiência com seu Banco do Povo, apostava numa regulação dos
meios correntes, do crédito, dos juros, da moeda, do imposto, de
modo a ser um antecessor aproximado do que viria a ser o
keynesianismo.
5. Conclusão
Os autores revisados quando contrapostos ajudam a criar
uma imagem muito rica a respeito de conceitos abstratos como
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valor, utilidade, trabalho, liberdade, associação e propriedade.
Esses são expostos de forma lógica e histórica, universal e
específica, e nos permitem formar juízo sobre as questões mais
centrais da realidade social que são do interesse da maioria, mas
que enquanto não forem discutidas, como prega o princípio de
Mill, estarão privadas da verdade que depende tanto da liberdade
política e econômica como espiritual, dado que estão relacionadas.
É tão importante a abordagem histórica e concreta quanto a ideal e
universal, pois é um erro achar que as coisas da forma em que se
dão são do único modo como poderiam ser, mas também é
necessário evitar silogismos vazios e aceitar a falibilidade.
Proudhon deixou-nos um interessante desafio com seu
método híbrido materialista e idealista, Marx nos convida e
explorar as transformações que as estruturas materiais sinalizam
antes de nos distrairmos com divagações metafísicas e Mill
demonstra-nos o quão inacessível essas transformações estiveram
em toda história onde nossos espíritos não se atreviam a
questionar os fundamentos sobre os quais nossa sociedade firma
as suas atuais instituições e convicções.
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A Pessoa da República no Leviatã de Hobbes
Wagner Arnold Fensterseifer1
Introdução
Os Capítulos XVI e XVII do Leviatã de Thomas Hobbes
apresentam a definição de pessoa, os modos de representação, a
definição de República e o seu processo de formação. Para Hobbes,
a República é uma pessoa capaz de unir a vontade política de uma
multidão de indivíduos, e essa pessoa é representada por um
soberano, que pode ser um único indivíduo ou uma assembleia de
pessoas.
O Capítulo XVI apresenta uma definição de pessoa, que é
aquele indivíduo cujas palavras ou ações podem ser consideradas
como suas, ou como representando as palavras e ações de outro
indivíduo ou coisa, verdadeiramente ou por ficção. Assim,
considera-se que existem pessoas naturais e pessoas artificiais,
sendo as primeiras aquelas cujas palavras e ações podem ser
identificadas como suas, e as segundas aquelas que estão sendo
representadas por outras pessoas.
A teoria da representação tal como apresentada no
Capítulo XVI do Leviatã é composta por autores e atores, sendo
1
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ator aquele que pratica o ato em nome de outro e autor aquele em
nome de quem o ato é praticado. Os atores, ou representantes,
agem por autoridade, em razão da autorização que receberam dos
autores ou representados.
O Capítulo XVII trata da formação da República e a define
como a unidade de todos os indivíduos de uma multidão, em uma
única pessoa, a qual é criada pelo pacto de cada homem com todos
os homens. A República, que surge a partir do pacto realizado
entre cada indivíduo com todos os demais indivíduos com o
objetivo de autorizar um homem, ou uma assembleia de homens, a
agir em seu nome e praticar todos os atos que entender
necessários para assegurar a paz e a segurança comuns, é
denominada por Hobbes como uma pessoa.
Por mais que a referência à República como sendo uma
pessoa seja bastante recorrente no Leviatã, Hobbes não deixa claro
em momento algum que tipo de pessoa é a República. Essa
definição, contudo, é bastante relevante para que se possa
compreender de modo claro e completo a aplicação da teoria da
representação à formação da República e o modo como a
autoridade do soberano é exercida.
Seria a pessoa da República semelhante à pessoa criada
para que seres inanimados como pontes e hospitais possam ser
representados? Ou seria a pessoa da República uma pessoa
semelhante à pessoa de uma assembleia, que reúne a opinião de
diversas pessoas e as une em uma só vontade? De todo modo,
como funciona a relação entre a pessoa da República, a pessoa do
soberano e as pessoas dos súditos?
A leitura dos capítulos XVI e XVII do Leviatã permite
algumas interpretações a respeito dessas questões. Neste artigo,
serão analisadas duas interpretações conflitantes sobre a questão
da pessoa da República no Leviatã: a apresentada por Quentin
Skinner em Hobbes and the Purely Artificial Person of the State e a
apresentada por David Runciman em What Kind of Person is
Hobbes's State: a Reply to Skinner.
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A escolha pela análise das interpretações desses dois
autores se justifica por sua posição de eminência nos debates sobre
a exegese da obra de Hobbes. Runciman é professor titular de
Ciência Política em Cambridge, tendo assumido a chefia do
departamento no ano de 2014. Skinner é historiador e foi professor
de História do Pensamento Político em Cambridge, Harvard e
Queen Mary University of London e é um dos mais renomados
intérpretes da obra de Hobbes, juntamente com Yves Charles
Zarka, David Gauthier e Luc Foisneau.
Para Quentin Skinner a República, como descrita no
Leviatã de Hobbes, deve ser considerada como uma pessoa
puramente artificial. Para David Runciman, interpretando o
mesmo texto de Hobbes, a República é uma pessoa por ficção. Mais
do que mera divergência de nomenclatura, as classificações opostas
sugeridas por Skinner e Runciman são de suma importância para
que se compreendam de forma precisa as relações existentes entre
a República, os súditos e o soberano.
A fim de compreender em que reside, exatamente, a
divergência de interpretação entre Skinner e Runciman, é
necessário analisar a interpretação dos autores do Capítulo XVI do
Leviatã, que trata especificamente das pessoas, dos autores e das
coisas personificadas, bem como do Capítulo XVII, em que se
define a República e a forma de sua constituição.
Não fosse a base teórica que define o que é uma pessoa e
como uma pessoa pode ser representada, não seria possível
afirmar que alguém age em nome de outrem porque possui
autoridade para fazê-lo. Da mesma forma, dificilmente seria
possível afirmar que alguém é autor de determinada ação, ainda
que tenha sido praticada por outra pessoa em seu nome.
A relação entre a pessoa representante e a pessoa
representada é ilustrada por Hobbes com uma metáfora. Aquele
que age em nome de outra pessoa, o faz do mesmo modo que um
ator faria em uma peça de teatro. Assim, os atos praticados pelo
ator não devem ser interpretados como seus, mas sim como atos
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realizados em nome de um autor, que autorizou o ator a agir em
seu nome. É dessa forma que se explica a relação de autoridade:
quando uma pessoa autoriza outra a agir em seu nome,
responsabilizando-se pessoalmente pelos atos praticados por esse
representante.
O soberano, instituído por meio do pacto realizado entre
cada homem da multidão com todos os outros homens, passa a ser
o representante da República e ao mesmo tempo o representante
de cada um de seus súditos, de modo que possui autoridade para
tomar todas as decisões relevantes para a promoção da segurança
e da paz.
O que não parece estar claro, contudo, é que tipo específico
de pessoa é a República dentro da teoria de Hobbes. Há quem
defenda que a República é uma pessoa fictícia, como fez Runciman;
e há quem defenda que a República é uma pessoa puramente
artificial, tal como Skinner.
Para bem compreender os exatos pontos em que essa
divergência de interpretação se sustenta, serão analisados a seguir
os principais argumentos de Skinner e Runciman para que então
seja possível concluir qual das interpretações é mais coerente com
o texto do Leviatã.
Tanto Skinner quanto Runciman iniciam seus argumentos
estabelecendo a moldura conceitual extraída da interpretação do
Capítulo XVI e definindo quais são os tipos possíveis de pessoas
para Hobbes. Após ter estabelecido essa moldura, passam a
verificar em que posição está inserida a pessoa da República para
então descrever como se dão as relações entre os súditos, o
soberano e a pessoa da República.
A interpretação de David Runciman
Comecemos pela interpretação proposta por Runciman.
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Runciman inicia sua análise do Capítulo XVI fragmentando
o primeiro parágrafo do texto para analisá-lo de forma detalhada
(RUNCIMAN, 2000, p. 269), de modo que:
(1) uma pessoa é aquele cujas palavras ou ações são
consideradas (2) como suas (3) ou como representando as palavras
ou ações de qualquer outro homem, ou qualquer outra coisa aos
quais são atribuídas (4) seja verdadeiramente seja por ficção (5)
quando consideradas como suas, então o indivíduo será chamado
de pessoa natural (6) e quando forem consideradas como
representando as palavras ou ações de outro, então ele será uma
pessoa artificial ou forjada.
Desse excerto é possível inferir que ser uma pessoa
significa ter capacidade de discurso e ação de tal maneira que se
possa conhecer quem é o proprietário desse discurso ou ação, ou
seja, quem assume a responsabilidade pelo que é dito ou feito.
Ademais, algumas pessoas assumem responsabilidade por
palavras e atos praticados por elas próprias, caso em que se
considera que elas possuem aquilo que foi dito ou feito.
Outras pessoas praticam atos e discursos em relação aos
quais não assumem responsabilidade. Isso ocorre porque elas
agem representando as palavras e ações de outros. E serão esses
outros que assumirão responsabilidade pelo que é dito ou feito. Os
donos dessas ações e palavras poderão ser pessoas ou coisas.
Runciman também ressalta a distinção entre pessoas
naturais e pessoas artificiais. Quando uma pessoa fala e age por ela
mesma, será chamada de pessoa natural; ao agir e falar em nome
de outro (seja uma pessoa, seja uma coisa; seja verdadeiramente,
seja por ficção), será chamada de pessoa artificial (RUNCIMAN,
2000, p. 269).
Ainda, pode-se verificar a existência de duas formas
distintas de representação. É possível representar verdadeiramente
ou por ficção.
Representa-se verdadeiramente quando o autor possui
capacidade de realizar os atos que o ator está praticando em seu
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nome, ou seja, quando uma pessoa natural representa outra pessoa
natural. Já a representação por ficção ocorre quando a pessoa que
está sendo representada não poderia agir senão dessa forma, isto é,
se não fosse a existência da representação, não seria capaz de falar
ou agir (RUNCIMAN, 2000, p. 272). A representação por ficção é,
nesse sentido, a forma de personificar coisas inanimadas que, não
fosse a representação, não poderiam ser consideradas pessoas.
Em resumo, a moldura conceitual de Runciman inicia com
uma divisão elementar entre pessoas e não-pessoas. Após, dentre
todas as pessoas, o autor distingue entre pessoas naturais e
pessoas artificiais. Quanto à representação, pode ocorrer de dois
modos distintos: verdadeiramente ou por ficção.
A posição em que Runciman coloca a pessoa da República
dentro da moldura conceitual acima descrita é a da pessoa por
ficção, ou seja, uma pessoa artificial representada por ficção. A
República não pode por si mesma autorizar o soberano a agir em
seu nome. Também não se pode afirmar que a República é
verdadeiramente capaz de agir e ser responsabilizada por suas
ações. A pessoa da República, portanto, teria sua responsabilidade
suportada pelas ações de um grupo de pessoas reais (a multidão),
que estabelece por meio de pacto as condições necessárias para que
a pessoa da República possa emergir. O soberano, nesse contexto,
será o representante da pessoa da República, por meio de quem ela
poderá agir e falar, por ficção.
A interpretação de Quentin Skinner
Passemos à interpretação proposta por Skinner, para que
possamos, após, tomar posição acerca de qual das duas
interpretações é mais compatível com a obra de Hobbes.
A primeira distinção clara entre as interpretações de
Skinner e Runciman reside no fato de que Skinner não aceita a
separação entre pessoas e não-pessoas. Para ele, todos os seres e
coisas são passíveis de representação, podendo com isso adquirir
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status de pessoa, não havendo razão para sustentar a existência de
uma categoria de não-pessoas (SKINNER, 1999, pp. 16-17).
Para Skinner, existem pessoas naturais que podem ser ao
mesmo tempo pessoas artificiais. Isso ocorre quando uma pessoa
que possui plena capacidade de ser responsável por seus atos e
palavras representa, mediante autorização, outra pessoa
igualmente capaz e responsável. Assim, quando agir em nome
próprio, será considerada pessoa natural, quando agir em nome de
seu representado, será considerada pessoa artificial (SKINNER,
1999, pp. 12-14).
Há pessoas, contudo, que são capazes de serem
representadas, mas incapazes de agir como autores da mesma
forma que as pessoas naturais, de modo que não podem autorizar
seus representantes. Para tais pessoas, portanto, somente será
possível falar e agir se suas palavras e ações puderem ser
validamente atribuídas a eles, muito embora sejam performadas
por outra pessoa ou coletividade licenciada a agir em seu nome
(SKINNER, 1999, p. 14).
Skinner destaca que Hobbes não propôs um nome
específico para essa categoria de pessoas, mas entende que ela
pode ser classificada como a categoria das pessoas puramente
artificiais, distinguindo-as daquelas pessoas que voluntariamente
autorizam outros a agirem em seu nome, embora pudessem agir e
falar em nome próprio. Para Skinner, as pessoas puramente
artificiais são também fictícias.
Segundo a interpretação de Skinner, portanto, existem
pessoas naturais, pessoas artificiais e pessoas puramente artificiais,
sendo o traço distintivo entre as duas últimas o fato de que as
pessoas puramente artificiais são incapazes de agir em seu próprio
nome, mas somente mediante representação.
Dentre as pessoas puramente artificiais, Skinner apresenta
mais uma distinção. Segundo o autor, existe uma outra classe de
pessoas puramente artificiais, que são aquelas incapazes de agir
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senão por meio de representantes, mas capazes de ter palavras e
ações verdadeiramente atribuídas a elas.
É o caso, como exemplifica Hobbes, das igrejas, hospitais e
pontes, que por serem objetos inanimados não podem ser autores,
tampouco conceder autoridade a seus atores. Não obstante, podem
ser perfeitamente representados ou personificados por um reitor,
mestre ou superintendente, que poderão receber poderes e, então,
passarão a agir em seu interesse. Ademais, Skinner interpreta o
texto de Hobbes de modo que o superintendente do hospital ou da
ponte representará de forma válida esses objetos inanimados, e
mais do que isso, as ações do superintendente serão
verdadeiramente consideradas como ações do hospital ou da ponte.
Mas ainda resta um problema a ser solucionado em relação
a esta última classe de pessoas puramente artificiais: quem possui
o direito de autorizar sua representação?
Skinner responde a essa questão do seguinte modo: a
pessoa que estiver realizando tais atos de autorização deve possuir
relação de domínio ou propriedade sobre a pessoa puramente
artificial que é objeto de tais autorizações (SKINNER, 1999, p. 17).
Em sua interpretação do texto de Hobbes, Skinner aponta
que existem quatro formas distintas por meio das quais será
possível verificar quem possui o poder de autorizar a
representação de pessoas puramente artificiais (SKINNER, 1999, p.
17).
A primeira trata da relação de propriedade em sentido
estrito, tal como ocorre no caso da ponte. Aquele que autoriza o
superintendente a realizar a conservação e manutenção da ponte
deve ser seu proprietário.
A segunda é aquela existente no caso de um governante
exercendo seu cargo, o que se aplica à igreja e ao hospital, bem
como aos loucos, incapazes e crianças: todos necessitam de
governantes, com suficiente poder legal, para autorizarem
guardiões, tutores e curadores a agirem em seu nome.
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A terceira possibilidade é a de domínio exercido pelo
próprio Estado. É o que ocorre, por exemplo, no caso dos deuses
dos pagãos que são representados por padres, cuja autoridade
decorre diretamente do Estado.
A quarta e última possibilidade é aquela relação de domínio
existente quando a primeira parte dá causa à existência da terceira.
É o caso de uma criança, que por ter sido gerada por sua mãe,
estará sob seu domínio no estado de natureza. Tamanho é o poder
dessa relação de domínio, que à mãe é defeso inclusive abandonar
sua criança, dispor de seus direitos sobre ela, ou entregá-la a outra
pessoa (SKINNER, 1999, p. 18).
Tendo definido pormenorizadamente as classes de pessoas
descritas por Hobbes no Capítulo XVI do Leviatã, Skinner passa a
demonstrar qual dessas classes é mais adequada para descrever a
pessoa da República, bem como a forma como se dá a relação entre
República, súditos e soberano.
Skinner afirma categoricamente que a República não é
uma pessoa fictícia, mas sim uma pessoa da já descrita classe das
pessoas puramente artificiais. Tal como ocorre com as pontes, os
hospitais e as igrejas, a República é capaz de agir, uma vez que é
capaz de ser representada e ter ações verdadeiramente atribuídas a
ela (SKINNER, 1999, p. 22). Entretanto, diferentemente do que
ocorre com estes objetos inanimados, a República sequer existe na
ausência de uma relação de representação. Por isso, Skinner
aproxima a pessoa da República da pessoa dos deuses dos pagãos,
haja vista que a República não passa de uma palavra na ausência
de um soberano, do mesmo modo que os deuses dos pagãos não
são nada sem a existência de um padre para aos representar.
Resta necessário, por fim, para acomodar a República
como uma pessoa puramente artificial dentro da interpretação de
Skinner, verificar a forma como se dá a representação verdadeira
que ao mesmo tempo faz surgir a República e a torna capaz de
agir.
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E isso se dá por meio da retomada dos requisitos para que
uma pessoa autorize validamente outra a representar uma terceira.
No caso da República, afirma Skinner, os atos do soberano irão
contar como atos válidos da República, se e somente se, o soberano
estiver autorizado a realizá-los por cada um dos membros da
multidão. Adicionalmente, existe uma relação entre os súditos e a
República que pode ser equiparada àquela relação existente entre a
mãe e o filho: assim como a mãe traz o filho ao mundo, e por isso
está em uma relação de domínio em relação a ele, a união da
multidão é que faz surgir a República e por isso coloca os súditos
em posição de domínio em relação a ela (SKINNER, 1999, p.23).
Desse modo, existe uma relação de domínio entre os súditos e a
República, que os torna capazes de autorizarem, em nome da
República, os atos do soberano.
Conclusão
Por mais que as interpretações de Runciman e Skinner
sejam supostamente distintas e conflitantes, como denuncia o
próprio título do artigo de Runciman (What Kind of Person is
Hobbes's State: a Reply to Skinner), o que se percebe é que ambos
os autores realizam uma leitura bastante parecida dos Capítulos
XVI e XVII do Leviatã. Ao se analisar e cotejar os conceitos de
pessoa puramente artificial cunhado por Skinner e de pessoa
fictícia (ou por ficção) descrita por Runciman, é possível encontrar
muito mais semelhanças e aproximações do que diferenças e
conflitos.
De todo modo, existem sutis diferenças entre as
interpretações, sendo possível analisá-las criticamente e concluir
que um dos autores interpreta de forma mais coerente e
consistente a obra de Hobbes. Como visto, Runciman afirma que a
República é uma pessoa artificial, cuja representação ocorre por
meio de uma ficção, chegando-se à afirmativa de que a República é
uma pessoa por ficção. Ocorre, todavia, que na moldura teórica de

III - Filosofia Política Moderna | 333

Runciman, a representação por ficção está em oposição à
representação verdadeira, de modo que sua teoria determina que a
representação que faz surgir a República é uma representação por
ficção e não uma pessoa representada verdadeiramente.
Skinner, por outro lado, constrói a moldura conceitual do
Capítulo XVI determinando que as pessoas puramente artificiais
podem ser representadas tanto verdadeiramente quanto por ficção.
Assim, insere a República na classe das pessoas puramente
artificiais, mas representadas verdadeiramente. Para Skinner, é
incorreto interpretar o Leviatã de modo a afirmar que a República
é uma pessoa fictícia, porque é de suma importância para a teoria
política de Hobbes que os atos praticados pelo soberano sejam
verdadeiramente atribuíveis à República e, por consequência, à
vontade política do povo que a constituiu (SKINNER, 1999, p. 22).
A interpretação de Runciman possui o mérito de conseguir
estabelecer de forma completa a moldura conceitual do Capítulo
XVI sem precisar utilizar termos ou conceitos que não tenham sido
expressamente escritos por Hobbes. Igualmente, sua divisão inicial
do mundo entre pessoas e não-pessoas parece ser mais compatível
com a realidade e com o próprio texto do Leviatã, na medida em
que Hobbes afirma que existem poucas coisas que não podem ser
consideradas pessoas (HOBBES, 2012 [1651], p. 246). A leitura
proposta por Skinner, em que pese tenha lançado mão de um
conceito que não está expressamente escrito na obra de Hobbes −
a pessoa puramente artificial − e não faça a distinção inicial entre
pessoas e não-pessoas, parece apresentar uma construção
conceitual mais convincente a respeito do modo como surge a
República e da forma como opera sua representação pelo soberano
e a autorização pelos súditos.
Pode-se concluir que a interpretação de Skinner é mais
compatível com a obra de Hobbes, sobretudo com o texto dos
Capítulos XVI e XVII do Leviatã, pois é mais competente ao
explicitar a forma como se constitui a República e o modo como se
dá a autorização dos súditos para que o soberano os represente e
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exerça de forma plena sua soberania. A interpretação proposta por
Runciman, contudo, possui méritos e pode ser em alguma medida
utilizada para aprimorar a versão inicial redigida por Skinner,
sobretudo ao inserir a importante distinção entre pessoas e nãopessoas e ao conseguir explicar a moldura conceitual do Capítulo
XVI sem lançar mão de conceitos que não foram originalmente
propostos por Hobbes.
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IV
Filosofia do Direito

Castigo e Vingança em Nietzsche e o Direito
Penal do Inimigo
Alianna Caroline Sousa Cardoso 1
1. Introdução
O Direito contemporâneo tem se aberto à filosofia de
diversas maneiras. Fato é que tivera sido originado daquela, mas
por diversos elementos do âmbito da prática é raro que se faça uso
desse arcabouço para se pensar a dogmática. O Direito Penal,
dentre todas as searas do âmbito jurídico, é certo aquele que mais
tem se apoderado das teorias explicativas para a tentativa de mais
compreensão dos fenômenos do crime, da persecução pela justiça,
e porque não dizer, do criminoso.
No entanto, apesar de não haver surpresa presente no
exercício de se falar do direito penal através da filosofia, esse artigo
propõe o desafio de fazê-lo a partir da filosofia de Friedrich
Nietzsche. É fato que ainda existem controvérsias sobre a
possibilidade de se usar a filosofia nietzschiana para pensar o
Direito Penal. Ainda assim, é inegável sua ligação com temas que
envolvem Estado, sujeitos, direitos e deveres. Notadamente, de
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modo crítico e experimental, observando sob óticas inimagináveis
fenômenos como o crime, a violência, o cárcere.
É por isto que este artigo pretende identificar elementos
textuais nos fragmentos de Nietzsche que possam nos servir de
alicerce para a compreensão de seu pensamento acerca de
elementos como justiça, direito e, especificamente, o direito penal e
o sujeito criminoso.
Utilizou-se para esse estudo apenas duas obras do
filósofo, quais sejam Além do Bem e do Mal e Genealogia da Moral,
fazendo-se uma observação germinada nas teorias do Direito, em
especial na Teoria do Direito Penal do Inimigo, de Günter Jakobs.
Para isso consideramos aqui a prática do direito penal
enquanto justificativa moral para punição do inimigo do Estado, ou
seja, do delinquente.2 E apoderando-se de conceito de Nietzsche,
creditamos a essa analogia a ótica da relação credor/devedor que o
filósofo desenvolve na Genealogia da Moral para considerar
devedor – aquele que possui uma dívida– e credor –o próprio
Estado.
Nietzsche não se debruçou sobre o Direito enquanto
ciência, não elaborou sequer uma obra exclusivamente sobre o
tema, no entanto, não se pode negar que em seus escritos
elementos contextuais teciam críticas e observações sobre o
Estado, os sujeitos que compunham a sociedade, especialmente, a
sociedade alemã da época, por meio de uma perspectiva
denominada pelo referido autor como genealógica3.

2

O uso do termo “delinquente” aqui empregado está em consonância com o mesmo sentido usado
na criminologia haja vista que “de acordo com a construção histórica do direito penal, a figura do
criminoso personifica-se na figura do homem delinqüente da Escola Positiva no século 19, onde se
destacam as ideias de Lombroso (2001), Ferri (1931) e Garofalo (1983)” (XAVIER, 2008, p. 275).
3

Genealogia da Moral se segue à Para Além do Bem e do Mal, tendo sido publicada em 1887. É uma
obra que se dedica a determinar o próprio valor da moral. Nesse livro Nietzsche introduz o método
investigativo histórico que dará nome a obra: o método genealógico. Tal método será empregado
para uma análise histórico-interpretativa da moral. Fará uso de estudos filológicos, etimológicos,
históricos e psicológicos para questionar a introdução da moral enquanto elemento direcionador do
comportamento humano (CARDOSO, 2016, p. 23).
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Nietzsche construiu seu pensamento inconformado com a
Alemanha da segunda metade do século XIX (TELLES, 2011).
Progresso industrial, democracia, nacionalismos, estavam – e
continuam no século XXI – vulneráveis. Descrenças nos processos
sociais, políticos e econômicos os quais serviam aos interesses da
ocasião, eram considerados perigosos diante de um Estado que
manipulava a cultura para se dar respaldo e sustentação. É aqui
que incide a identificação – sendo esta a justificativa para a
discussão deste estudo o qual se ampara na importância de
discutir, refletir e problematizar conceitos filosóficos – com a
realidade social histórica.
A questão central deste texto permeia por duas searas: a
penalística a criminológica enquanto ciência jurídica. O desafio
presente neste trabalho recai sobre a reflexão de tais elementos a
partir de uma perspectiva filosófica. Metodologicamente, trata-se
de um artigo científico de revisão bibliográfica, o qual se deu por
meio de textos acadêmicos, científicos e organizados com o auxílio
do software Endnote®, cuja abordagem foi a qualitativa.
A sociedade ocidental possui como ferramenta de controle
social da violência ideias de castigo ao infrator, que pode ser
representada por meio da tentativa de infligir um mal ao criminoso
para que ele – o inimigo do Estado, responsável por destruir a
ordem idealizada – pague pelo mal causado. A incidência do
indivíduo no crime causa prejuízo social o qual é recompensado,
sob o ponto de vista estatal, com penalidade física, psíquica e moral
a fim de que ele, como inimigo capital, quite seu débito com a
sociedade (CARDOSO, 2016).
Partindo desta assertiva, questiona-se: a tentativa de se
quitar o débito ao particular ou ao Estado pela equivalência do
dano, impondo-lhe uma pena, é uma medida realmente efetiva
para se operar uma real reparação de danos?
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Notadamente, se há alguma relação entre Nietzsche e o
direito, é a sua percepção acerca da relação entre o positivismo4 e
os valores morais, sendo estas as questões centrais que norteiam o
presente estudo.
O artigo foi estruturado em três partes (além da introdução
e das considerações finais) que sintetizam a discussão aglutinadora
sobre as duas obras do filósofo. Logo, no primeiro aspecto será
apresentado a relação entre direito, moral e religião. Na sequência
a relação entre devedor e credor na perspectiva de Nietzsche. Após
a relação entre credor-devedor e o Estado de Direito5 para
finalmente observar como se comporta cada um desses elementos
no plano contemporâneo ocidental, identificando os sujeitos dessa
relação, em especial no âmbito penal nacional.

4

O positivismo considera os fatos. Essa corrente deduz que a Ciência e a Filosofia são pares,
distanciadas apenas por nível, “sendo a primeira o saber particularmente unificado, referente a um
aspecto abstraído de outros aspectos possíveis, enquanto a segunda corresponderia ao saber
totalmente unificado, uma espécie de sistematização das concepções científicas” (COELHO, 2011, p.
2). Segundo Matos (2004, p. 13), o Direito veio, ao longo do tempo, sofrendo diversas mutações,
objetivando emancipar-se e atingir um certo grau de neutralidade, “Das implicações teológicas,
morais e axiológicas”. A perspectiva é uma referência à jurista Simone Goyard-Fabre que sustenta
um longo trabalho acerca das etapas pelas quais o Direito e o próprio positivismo teriam se
sustentado frente às maturações advindas ao longo do tempo. Conforme a autora, em sua obra Os
Fundamentos da Ordem Jurídica, desde a sessão XX “A primeira onda ou a dessacralização do
direito”, passando pela sessão XXV “A segunda onda ou o hiato entre Direito e Moral” até a sessão
XXVII “A terceira onda ou a retração do horizonte axiológico do direito”, “a maturação semântica
tendente a livrar o termo direito das interferências e confusões que lhe velavam o pensamento se
deu em três ondas sucessivas: seu conceito, primeiro emancipado de suas implicações teológicas e
depois de sua ressonância moral, pretendeu a neutralidade axiológica.” (CARDOSO, 2016, p.79).
Assim, tem-se que a primeira etapa pela qual o positivismo teria enveredado seria o abandono da
identificação do fundamento último do direito como a vontade última de Deus, posição típica da
doutrina jusnaturalista medieval (MATOS, 2004, p. 13); A segunda, por sua vez, seria a separação
entre Direito e Moral como modelos reguladores, e por fim, sua versão axiológica, ética. Conforme
Matos (2004, p. 13): “basta, ao direito, o cumprimento da norma jurídica. Não há necessidade de
adesão da vontade ao mandamento jurídico”.
5

Enquanto Estado de Direito, aqui, se faz uso de definição técnica apresentada por Bedin “[...] Podese afirmar que o Estado de direito possui várias dimensões essenciais. A primeira dimensão essencial
é que o Estado de Direito é um Estado subordinado ao direito. Isso significa, mais concretamente,
três coisas: a) o Estado está sujeito ao direito, em especial a uma Constituição (por isso, que
constituição é, segundo Canotilho, o estatuto jurídico do político); b) o Estado atua através do direito;
e c) o Estado está sujeito a uma ideia de justiça” (BEDIN, 2007, p. 173).
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2. Direito, moral e religião
O comportamento social é processo de cristalização e
uniformização de princípios considerados morais cujo desígnio
teleológico é o de se sustentar a conexão social de um determinado
grupo ou sociedade. Sendo assim, é histórica a produção, pelo
homem, de modelos e condutas socialmente aceitos por seu grupo
hegemônico. Aquele possuidor de maior força perante o grupo
social dispõe a conduta que considera adequada moralmente,
assim ele produz um modelo de conduta socialmente aceito, que
deverá ser reproduzido pelos demais integrantes do grupo social
(CARDOSO, 2016).
Evidências históricas apontam que desde os povos antigos
a religião, a moral e o Direito possuem características semelhantes
sendo as mais importantes o fato de serem fontes de criação e
prescrição de padrões de conduta social. Exemplo da aliança
formada entre a tríade, pode ser dado por meio do sistema de
governo monárquico, onde o rei era o representante de Deus.
(FERRAZ JUNIOR, 2003; BITTENCOURT, 2012; NUCCI, 2014;
BONAVIDES, 2015).
Hassan (2013) reforça esta reflexão
Inegável é a relação entre o direito e a moral ao longo da história,
desde a confusão entre os dois ocorrida na Idade Antiga, passando
pelo desenvolvimento da jurisprudentia, bem como sua evolução
na Idade Média, com maior profissionalismo e o surgimento da
dogmática no Direito Romano dominado pela Igreja, até a
Modernidade, quando há a tentativa de esvaziamento moral do
direito, em virtude do aumento da sua tecnicização. E a atualidade,
onde o direito e a moral se complementam, mas, ao mesmo tempo,
são afastados, diferenciados e fundamentados em princípios
diferentes (HASSAN, 2013, p. 03).

Fato é que a partir do pós-guerra “a moral passou a
integrar a estrutura do direito” (GAGLIANO, 2015, p. 51), e
excluídas suas peculiaridades com relação ao foro de atuação, se
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íntimo ou público, é direcionador dos elementos basilares do
ordenamento jurídico. Na lembrada opinião do jurista Carnelutti:
Diz-se frequentemente que o direito representa um minimum
ético. É verdade. Se o quisermos compreender facilmente,
podemos servir-nos desta fórmula insuperável da ética cristã:
fazer ou não fazer aos outros aquilo que se quereria feito ou não
feito a si mesmo (CARNELUTTI, 1999, p. 131).

Do fragmento retirado do texto do jurista é possível
perceber não somente uma correlação entre direito e moral, mas
incluir na análise a religião como elemento norteador. A proposta
cristã de colocar-se no lugar do outro, serviu, conforme nos aponta
o excerto do texto, para coibir que condutas repreendidas pela
moralidade cristã viessem a afetar o convívio social. Trata-se da
regra “de ouro” cristã.
Na lição de Machado Neto:
poderíamos estabelecer ainda uma relação genética entre moral e
direito, considerando que uma sociedade passa a conferir a nota
de exigibilidade e a consequente imposição inexorável através da
sanção organizada a toda exigência moral que se tenha tornado
essencial à vida e ao equilíbrio do grupo. Sob esse ângulo – o
sociológico – que não eleva ao plano da universalidade categorial,
pode ser dito que o direito, ou melhor: que o proibido pela ordem
jurídica é a atribuição de exigibilidade que a sociedade confere
àquele mínimo de moral que ele considera imprescindível à sua
sobrevivência. É isso o que se passa na transposição dos costumes
éticos para a órbita do jurídico. A princípio, um costume seria
apenas uma exigência moral, mas o seu não cumprimento era
juridicamente facultado. Quando esse costume passou a
representar algo essencial para a vida do grupo, de cuja
observância este julgou não mais poder abrir mão, então a esfera
do proibido jurídico estendeu-se até a observância dessa praxe,
agora exigível por quem esteja na condição de sujeito titular da
prestação que ele envolve, e garantido pela imposição inexorável
através da sanção incondicionada dos órgãos do poder social,
especialmente o Estado (MACHADO NETO, 1963, p. 204-205).
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A fim de demonstrar a relação intrínseca entre direito e
moral, o fragmento de Washington de Barros Monteiro:
embora não se confundindo, ao contrário, separando-se
nitidamente, os campos da moral e do direito entrelaçam-se e
interpenetram-se de mil maneiras. Aliás, as normas morais
tendem a converter-se em normas jurídicas, como sucedeu,
exemplificadamente, com o dever do pai de velar pelo filho e com
a indenização por acidente de trabalho (MONTEIRO, 2000, p. 4).

Nesse ínterim pode-se dizer que o direito se personifica no
Estado que, ao ditar os proclames normativos, faz uso das bases
religiosas como parâmetro para a manutenção da moralidade e da
ordem. E há, ao menos do quanto se pode notar no Direito Penal
brasileiro, um profundo vínculo com a religião. Eis o pátrio-poder,
antes papal, representado pela figura do governante, ordenador do
que é pecado e das ferramentas de punição ao pecador.
Nietzsche em Além do Bem e do Mal atribui à condição da
ordem o atributo da obediência. É o que podemos interpretar a
partir do Aforisma 199:
Na medida em que sempre, desde que existem homens houve
também rebanhos de homens (clãs, comunidades, tribos, povos,
Estados, Igrejas), e sempre muitos que obedeceram, em relação
ao pequeno número que mandam – considerando, portanto, que
a obediência foi até agora a coisa mais longamente exercitada e
cultivada entre os homens, é justo supor que via de regra é agora
inata em cada um a necessidade de obedecer, como uma espécie
de consciência formal que diz: ‘você deve absolutamente fazer
isso, e absolutamente se abster daquilo’, em suma, ‘você deve’.
Esta necessidade procura saciar-se e dar um conteúdo à sua
forma; nisso ela agarra em torno, conforme sua força,
impaciência e tensão, de modo pouco seletivo, como um apetite
cru, e aceita o que qualquer mandante – pais, mestres, leis,
preconceitos de classes, opiniões públicas – lhe grita no ouvido
(NIETZSCHE, 2011, p. 85).
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O aforisma 12 da Segunda Dissertação da Genealogia da
Moral nos invoca ainda a ideia do castigo como reprimenda social e
indica: havendo ferimento ao preceito moral, há que se ter punição
coerente que supere o dano sofrido, no entanto, chamam coerente
a vingança, a intimidação:
Uma palavra ainda sobre a origem e a finalidade do castigo, dois
problemas que não se confundem ou que não deveriam ser
confundidos, mas infelizmente é usual que sejam colocados em
choque. Como procedem nesse caso os genealogistas da moral?
Como sempre, ingenuamente; descobrem-no castigo um fim
qualquer, por exemplo, a vingança ou a intimidação, e colocam
esse fim na origem a causa fendi (causa eficiente) do castigo: e a
coisa fica por isso mesmo! (NIETZSCHE, 2010, p. 73).

Sobre a temática do direito, com ênfase na justiça, Blaise
Benoit (2010) indica a fragilidade desse sistema vil, mas que
encontra-se incrustrado nas ordens do direito, em especial o penal:
O direito é tradicionalmente concebido como antídoto à força.
Ora, Nietzsche pensa o direito em relação a potência, do qual ele
não é senão a expressão. [...] Consideremos mais precisamente o
direito penal. Nietzsche faz dele um problema: punir é ilegítimo,
mas pode ter seu valor segundo a ótica do desenvolvimento da
civilização. Por que ilegítimo? Pois punir pressupõe a liberdade
da vontade do sujeito que engaja por consequência [sic] sua
responsabilidade na efetuação do ato repreensível. Ora, o sujeito é
uma ficção, assim como a liberdade da vontade e a ideia [sic] de
responsabilidade (BENOIT, 2010, p. 60-61).

É nítido, portanto, e pode ser observado em passagens dos
textos do filósofo, sua agonia com o que o direito poderia vir-a-ser,
enquanto ferramenta de uma justiça cujo viés genealógico se boicota
desde sua gênese, sendo paradoxal em si mesma por inexistir
qualquer possibilidade de um direito de justiça igual para seres
desiguais. Tece, em consequência, duras críticas à democracia e
igualdade de direitos, temas para outro estudo.

IV - Filosofia do Direito | 345

A questão fulcral, parece ser uma perspectiva acerca da crítica à
moral, constituída, especialmente, sob o modelo cristão da experiência
social, advinda da Idade Média e que com ela tece muitas interlocuções.
Exemplo pertinente são as repetições costumeiras dos atos jurídicos
hodiernos que possuem seus fundamentos nas estruturas inquisitoriais.
Leia-se, a exemplo, o Inquérito Policial, ainda, o rito do júri.
Ou mais amplamente indicado, o imenso paralelo que se possibilita
apreciar a partir de uma análise comparativa entre os mandamentos
trazidos pelo Decálogo:6 não matarás; não adulterarás; não furtarás;
e não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Já os
mandamentos presentes no Código Penal: i) Homicídio simples Matar Alguém, Artigo 121 (Pena - reclusão, de seis a vinte anos); ii)
Furto - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, Art. 155
(Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa); iii) Falso testemunho
ou falsa perícia - Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade
como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em
processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo
arbitral, Art. 342 (Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e
multa.); e iv) com relação ao adultério, tipificado até 2005 no Código
Penal brasileiro como crime: Adultério - Art. 240 - (Revogado pela Lei
nº 11.106, de 2005).
Essa relação – a par de ser superficializada no presente e de
merecer escrito exclusivo para tratar da temática – revela
indiscutivelmente uma ligação inquestionável entre religião, moral e
a normatividade apresentada pelo direito, em especial o positivado.
Aqui, no entanto, foca-se na existência nítida desse vínculo
arraigado historicamente e fundamento precípuo dos códigos
morais e em consequência, avançando na seara do direito, em

6

Os Dez Mandamentos ou o Decálogo é o nome dado ao conjunto de regras que segundo a Bíblia, teriam
sido originalmente escritos por Deus em tábuas de pedra e entregues ao profeta Moisés (as Tábuas da
Lei). Conforme a tradição bíblica, as tábuas de pedra originais teriam sido quebradas, de modo que,
segundo Êxodo 34:1, Deus teve de escrever outras. Encontramos primeiramente os Dez Mandamentos
em Êxodo 20:2-17 e, depois, em Deuteronômio 5:6-21, usando palavras similares.
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especial, o penal. Cabe agora analisar o papel do Credor-Devedor e
o Estado de Direito, presente na próxima seção.
3. Credor-devedor e o estado de direito
Nesta seção, será analisado o desenvolvimento das ideias
de credor e devedor de Friedrich Nietzsche, realizando um paralelo
entre sua ótica e a sociedade contratualista que dá origem à toda a
base morfológica do Direito como um todo, incluindo-se o Direito
Penal.
Compreendida a correlação entre o Direito, a moral e a
religião, inevitável que se debruce sobre a temática do credordevedor, personagem do açoite moral concebido com a ferramenta
da culpa cristã, que traz no castigo a arma de combate ao
desordeiro que retira do Estado a garantia de tranquilidade. O que
está na gênese da justiça contra um mal efetuado, para Nietzsche, é
a relação contratual entre credor e devedor, isto é, a ideia de
cobrança de uma dívida, muitas vezes permeada por múltiplas
formas de crueldade.
O Aforisma 4 de Genealogia da Moral elucida:
Durante o mais largo período da história humana, não se
castigou porque se responsabilizava o delinquente por seu ato, ou
seja, não pelo pressuposto de que apenas o culpado devia ser
castigado – e sim como ainda hoje os pais castigam seus filhos,
por raiva devida a um dano sofrido, raiva que desafoga em quem
o causou; mas mantida em certos limites, e modificada pela ideia
de que qualquer dano encontra seu equivalente e pode ser
realmente compensado, mesmo que seja com a dor de seu
causador. De onde retira sua força esta ideia antiquíssima,
profundamente arraigada, agora talvez inerradicável, a ideia da
equivalência entre dano e dor? Já revelei: na relação contratual
entre credor e devedor, que é tão velha quanto a existência de
‘pessoas jurídicas’, e que por sua vez remete às formas básicas de
compra, venda, comércio, troca e tráfico (NIETZSCHE, 2010, p.
61-62).
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Nietzsche estabelece genealogicamente a relação entre
credor-devedor e a vingança concebida pelo direito. Para nós o
resultado disto, acerca do âmbito penal, é a multiplicidade de
aplicações de sanções como que nota promissória cobrada do
devedor que de malfeitor, destruidor da ordem e da moral, passa a
ser o inimigo do Estado. Conforme aponta Gonçalves
Desta forma, o credor podia infligir ao corpo do devedor todo os
tipos de humilhações e torturas, como por exemplo, cortar os
membros daquele o quanto lhe parecesse proporcional ao
tamanho da dívida. Esse modo de reparação de danos, e
consequentemente, de castigo, ainda guarda muitos sentidos
primitivos disfarçados por nomes sutis, ainda se coloca o nome
de justiça em uma declaração de guerra a um indivíduo e os
forçamos a ‘pagar pelo que fez’ como se sua responsabilidade
fosse absoluta sobre o fato e, ainda, como se houvesse algum tipo
de equivalência entre o seu sofrimento e o dano que causou
(GONÇALVES, 2014, p. 5).

Presentes as falhas dos sistemas de equivalência, o dano
sofrido e a nota promissória cobrada dificilmente se equipararão, o
que dificulta sobremaneira a execução da possível justiça, que, para
Nietzsche, nada tem de justo. Para ele, a correspondência entre o
prejuízo causado pela promessa não cumprida e pelo castigo
infligido ao devedor diante do descumprimento, se encontrava na
transferência de uma vantagem relacionada ao dano por uma
espécie de satisfação íntima concedida ao credor, como reparação e
recompensa. O castigo então toma vezes de satisfação pessoal pela
vingança do mal causado.
A justiça é, assim, auto-regulação da vontade de potência.
Se o equilíbrio não existe, convém, então, se orientar a um
processo de posição e, se se quer, de ‘equilibração’ das forças. ‘A
vida definir-se-ia como uma forma durável de um processo de
equilibração das forças no qual variados combatentes desenvolverse-iam, cada um no seu lado, de forma desigual [Leben wäre zu
definiren als eine dauernde Form von Prozess der
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Kraftfeststellungen, wo die verschiedenen Kämpfenden ihrerseits
ungleich wachsen]’ (KSA 11.560, FP 36 [22]).7
Prozeß der Kraftfeststellungen: a traduzir por ‘processo de
equilibração das forças’ ou por ‘processo de determinação
[estabelecimento, fixação?] das forças’, com o risco do
desequilíbrio? O problema da justiça está aí, nesta tensão entre
equilíbrio e desequilíbrio ou transbordamento. De wägen a
überwiegen (de ‘pesar a ‘ser mais pesado’, no sentido de
‘predominar’), ou überfliessen; de Gleichgewicht a Übergewicht,
Überfluss, Überschuss ou Übermacht (BENOIT, 2010, p. 70).

Até aqui aponta-se, portanto, um Nietzsche que aborda, ao
tratar de justiça, os valores atribuídos pela tradição ocidental a ela
como verdade absoluta, imutável ao tempo em que busca uma
justiça suprema, advinda de algo acima dos homens, por um valor
justo por si mesmo. Isto, para Nietzsche, nada mais é do que uma
compreensão metafísica conectada a ideia de perfeição em um
único ente. Tal ideia se formata em outras carcaças tais como a
justiça do direito institucionalizando a punição do devedor à medida
em que concede o poder de credor ao ente supremo que governa.
Do que diz Gonçalves
Como o próprio Nietzsche aponta, nos últimos tempos houve
uma sublimação e utilização na crueldade do castigo, apresentam
nomes ‘tão inofensivos que não despertam nenhuma suspeita
nem mesmo na mais delicada e hipócrita consciência’. Sendo que
a expressão do que é considerado justo sofreu certas modificações
na sociedade ocidental, porém a essência do sentimento de
vingança permanece atrelado aos mais diversos tipos de castigo e
reparação de danos (GONÇALVES, 2014, p. 11).

7

A citação em questão faz referência ao modelo adotado internacionalmente e apropriado pelo
GRUPO DE ESTUDOS NIETZSCHE da Universidade de São Paulo GEN, incluo aqui link SCIELO com
as orientações de citação. Importa fazer menção que trata-se de citação que referencia fragmentos
póstumos da obra de Friedrich Nietzsche, conforme orientação disponível em
http://www.scielo.br/revistas/cniet/pinstruc.htm.
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Institucionaliza-se, portanto, o castigo, a vingança,
nomeando de outras faces e legitimando-o através de ordens
normativas que substituem, na sociedade ocidental, os escritos
bíblicos da moral. O padre cede lugar ao juiz que tem o pátriopoder de “justiça” para ordenar culpa ao devedor em face do
credor que agora não mais é particular, se assemelha ao pecado
pois envolve mais que um indivíduo, fere o coletivo, fere a
instituição da sociedade, fere o bem.
A fim de comprovar a possibilidade do uso do castigo como
reprimenda moral, assim aduz o filósofo em análise:
Para ao menos dar uma ideia de como é incerto, suplementar e
acidental o “sentido” do castigo, de como um mesmo
procedimento pode ser utilizado, interpretado, ajustado para
propósitos radicalmente diversos, eis o elenco que me resultou de
um material relativamente pequeno e causal. Castigo como
neutralização, como impedimento de novos danos. Castigo como
pagamento de um dano ao prejudicado, sob qualquer forma
(também na de compensação afetiva). Castigo como isolamento
de uma perturbação do equilíbrio, para impedir o alastramento
da perturbação. Castigo como inspiração de temor àqueles que
determinam e executam o castigo. (...) (GM, §, 13)8

Também aqui é possível verificar que a reprimenda se
torna mais “eficaz” à medida em que é pública, o que também pode
ser tema para outro estudo. Nota-se, outrossim, que a todo
momento é possível coordenar o castigo vingativo como peça na
maquete do sistema penal brasileiro, donde se aniquila os inimigos
da “justiça”. Cabe analisar o estereótipo do “inimigo” do Estado,
contido na próxima seção.

8

Esse método de citação refere-se ao modo como se faz referência às obras de Nietzsche e diz
respeito à Genealogia da Moral, Aforismo 13.
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4. O inimigo do estado – o devedor e seu estereótipo
Nesta seção, será analisado o inimigo mencionado pelas
teorias da criminologia, o conceito de devedor em Nietzsche e o
processo de estereotipação dos indivíduos criminalizados.
Inimigo foi um termo cunhado pelo doutrinador Günter
Jakobs, em 1985. Conforme sua teoria, o Direito Penal tem o papel
de resguardar a lei, e só indiretamente tutelaria os bens jurídicos
mais fundamentais, como a própria vida. O autor justifica a
perspectiva do Direito Penal atuando para proteção dos direitos
sociais, conforme nos faz menção os inquéritos que sempre
dispõem como vítima dos delitos a própria sociedade (JAKOBS,
2003).
O autor faz, então, uma distinção entre o cidadão de bem e
o inimigo. Para ele, Inimigo é quem se afasta das condutas
normativas dispostas de forma permanente, ou seja,
desobedecendo os proclames normativos, e não oferecendo
garantias de que vai continuar fiel à norma. Em contrapartida,
Cidadão de bem é aquele que aceita as normas sociais e se dispõe a
cumprir as suas disposições. Para Jakobs, os inimigos seriam “os
criminosos econômicos, terroristas, delinquentes organizados,
autores de delitos sexuais e outras infrações penais perigosas”
(JAKOBS, 2003. p. 39). Dessa forma, distingue o que seria bom e o
que seria mal para o Direito Penal.
Filosoficamente, sob o olhar de Nietzsche, pode-se fazer
uso da introdução trazida por Scarlett Marton (2006) para
aprimorar o ideal de pensar em bem e mal justificando-se o uso do
castigo enquanto reprimenda ao mal. Marton (2006) inicia seu
trabalho em Nietzsche: a transvaloração dos valores, narrando a
fábula do lobo e do cordeiro na versão de La Fontaine, numa
abordagem acerca da moralidade a que se denominará imposta,
enquanto crê-se mal todo aquele que exerce sua força e bom,
aquele que frágil a aceita.
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Em síntese, o cordeiro matava a sede na beira de um
riacho, quando surgiu um lobo faminto. Procurando o que comer,
interceptou o cordeiro sob a acusação de que ele estaria turvando a
água que o lobo costumava beber. O cordeiro, com humildade,
esclareceu a impossibilidade de turvar a água porque ela descia o
curso do riacho e ele apenas a bebia no declive. O lobo, então, disse
ter ouvido que o cordeiro falava mal dele há uns seis meses, fato
que o cordeiro esclareceu ser impossível, porque ele tinha apenas
três meses de idade. “Então foi seu irmão”, retrucou o lobo. “Mas
eu não tenho irmãos”, explicou o cordeiro. “Então foram seus
parentes, tanto eles quanto os cães e os pastores nunca me
poupam e por isso minha vingança.” Atirou-se sobre o bicho
indefeso e o devorou (TELLES, 2011, p. 205).
Com a narrativa o que a autora intui demonstrar é que
sempre predomina a razão do mais forte, ainda que na crônica o
lobo não possa ser considerado forte na sua essência, já que, ele se
justifica do ataque mais de uma vez. A nós resta complementar o
ponto de vista ocidental natural que nos leva a crer sem dúvida,
“bom é o cordeiro e mau é o lobo” (TELLES, 2011, p. 205). É
justamente esse “senso-comum” moral que nos interessa para a
compreensão do pensamento de Nietzsche com a metodologia de
pesquisa em direito e o pensamento jurídico em si.
Automaticamente, sem parar pra pensar, sem sequer
cogitarmos a possibilidade de outra resposta, definimos como bom
aquele “que sofre, se entrega indefeso ao sacrifício, enquanto o mau
é o que ataca, é o que se sobrepõe ao fraco com o seu ímpeto, a sua
força e provoca medo” (TELLES, 2011, p. 205), têm-se aqui no
paradigma jurídico, o inimigo, e o Estado supostamente munido da
clava forte da justiça tem o condão de punir para a manutenção do
que chama de ordem, tudo com fulcro numa moralidade,
absolutamente cristã de forte e fraco manuseados pelo poder da
culpa.
A questão é que sequer questiona-se tais posicionamentos
porque desde nosso nascimento somos levados a acreditar nesses
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códigos morais, o que influi sobremaneira no desenvolvimento do
direito como ferramenta social. Assim é que o homem em sua
fraqueza e ressentimento9 para se sobrepor aos demais, como num
sentimento de superioridade, estabelece quem é o inimigo, o
“malvado” e suas vítimas, sofredoras, frágeis e que precisam do
Estado-Deus para julgar o malfeitor e proteger o cidadão de bem, o
benfeitor.
Destarte, para proteger os “bons”, manter a ordem e
estabilizar as relações sociais morais, o Estado se vale de
ferramentas como o ius puniendi (poder-dever de punir) como o
faz o padre quando a um pecador é ordenado que se reze as mil
ave-marias para a conquista do perdão. Isto, a que Nietzsche irá
denominar método mnemônico, enquanto aparato estatal para o
poder-dever-de punir enquanto característica de seus moldes para
empreender justiça.
A diferença está que no âmbito jurídico, o pecador (o
inimigo), raras vezes se confessa e o estado precisa lançar mão de
ferramentas para descobrir quem são os pecadores, têm-se aqui a
introdução das ciências criminológicas e esteriotipadoras,
conforme nos elucida Luiz Flávio Gomes:
Por força da seletividade, o poder punitivo sempre tem que eleger
os criminosos sobre os quais incidem suas escassas investigações
e ações. Faz isso tanto por intermédio da criminalização primária
feita pelo legislador (criação de novas leis penais) como por meio
da criminalização secundária de responsabilidade dos operadores
jurídicos (ação efetiva da polícia, ministério público e juízes,
incluindo a decretação de prisões preventivas) (GOMES, 2015, p.
1).10
9

Ressentimento é, dentro da obra de Nietzsche, um conceito que designa aquele indivíduo que,
diante da repressão a seus instintos, não possui capacidade de criação, então adapta-se, mas dentro
de si segue cultivando o sentimento de vingança, ódio, e aspira raiva, inveja, etc. Justamente por não
permitir que seus instintos, paixões e impulsos se manifestem.
10

Essa citação faz referência a um artigo de opinião do renomado jurista Luiz Flávio Gomes,
nominado “Quais são os estereótipos dos ‘inimigos’ mais odiados hoje?”, e apesar da ausência de
caráter científico, entendemos pela razoabilidade do comentário em questão. Referências
bibliográficas ao final do texto em tópico específico
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Destarte, sem a auto acusação do pecador (o devedor, o
inimigo), o Estado faz uso de ferramentas para anuncia-lo e assim
demonstrar aos benfeitores que a ordem se mantém. É a moral
institucionalizada pelo poder da vingança através do direito, numa
jogada cuja estratégia se encontra na moralização imposta pelo
estado contra seus “inimigos”:
Julgar e condenar moralmente é a forma favorita de os
espiritualmente limitados se vingarem daqueles que o são e
também uma espécie de compensação por terem sido descurados
pela natureza; e por fim, uma oportunidade de adquirirem
espírito e se tornarem sutis - a malícia espiritualizada. No fundo
do coração lhes faz bem que haja um critério segundo o qual
mesmo os homens acumulados de bens e privilégios do espírito
se igualem a eles – lutam pela ‘igualdade de todos perante Deus’,
e para isso precisam crer em Deus (NIETZSCHE, 2011, p. 112).

Na verdade, a sociedade como um todo se satisfaz em
saber donde encontrar o mal e ao castiga-lo, tornar a vida livre de
malfeitores, em busca do bem! O qual condiz com a perspectiva do
inimigo do Estado que deve ser combatido para a manutenção da
paz social e para que a habitação dos cidadãos de bem possa ser
producente para todos. Tal perspectiva satisfaz a todos, ao Estado
enquanto ente que proclama a justiça e a população que se sente,
consequentemente, justiçada.
Vive-se e desfruta-se das vantagens que essa comunidade
proporciona, como segurança, paz, confiança, sem preocupação
com certos tipos de hostilidade e abusos que um homem
desprotegido, fora dessa sociedade, estaria exposto. Assim, caso o
indivíduo que se comprometeu com a sociedade falha em sua
promessa e descumpre as obrigações firmadas anteriormente,
esta exigirá pagamento, tal qual um credor enganado. O Estado,
personificação dessa comunidade, então, pune esse infrator, ou
seja, o credor pune o devedor por não ter seguido o contrato
estipulado, no caso, por ter infringido ou deixado de cumprir
uma determinada lei (GONÇALVES, 2014, p. 12).
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Ademais, esse sentimento de “estar-se punindo o inimigo
do bem”, projeta na sociedade defensores maculados e honrados
que protegem o bem em detrimento do mal, causando furor social
num falso sentimento de justiça. Eis a festa mencionada por
Nietzsche conforme o jurista Luiz Flávio Gomes analisou:
Fazer sofrer (pondera Nietzsche, em A genealogia da moral)
causa um prazer infinito. ‘Fazer sofrer é, assim, uma verdadeira
festa. Sem crueldade não existe gozo possível: isso é o que ensina
a mais longa história do ser humano’. O castigo, quando a ele se
agrega o adicional (simbólico) do prazer festivo, deixa de ser tal
para se transformar em pura vingança. Os agentes do populismo
penal não se contentam nunca com o simples castigo. Quando
falam em castigo do delinquente, na verdade, estão querendo o
prazer festivo gerado pela vingança, pelo sofrimento, pela
crueldade, pelo massacre, pelo aniquilamento (do criminoso, do
inimigo) (GOMES, 2012, p. 1).11

Conserva-se, então, a face nefasta da punição. Ao tempo
em que faz nascer o sentimento de justiça, pela compensação do
dano sofrido, causando gozo frente ao drama outrora sofrido face
ao dano causado, toma vezes de vingança porque se transforma de
ente regulador para promotor de prazer. Assim, é que quando
afere-se que há desejo de justiça pelo mal sofrido, na verdade, o
que se deseja é o prazer em ver o causador do dano sofrer.
5. Considerações finais
Neste trabalho, foi possível dedicar-se a observar a pena
imposta pelo Estado frente aos delitos sob o olhar da filosofia de
Friedrich Nietzsche, observando-se seus conceitos acerca de justiça,

11

Essa citação faz referência a um artigo de opinião do renomado jurista Luiz Flávio Gomes,
nominado “A festa da Vingança (Nietzsche)”, e apesar da ausência de caráter científico, entendemos
pela razoabilidade do comentário em questão. Referências bibliográficas ao final do texto em tópico
específico.
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castigo, vingança e direito em duas obras, A Genealogia da Moral e
Além do Bem e do Mal.
Utilizando referenciais bibliográficos, traçou-se uma
relação entre o Direito Penal brasileiro e seus estereótipos e os
preceitos genealógicos de Nietzsche acerca da moral e seus
fundamentos religiosos.
Ao longo do trabalho interrogou-se: a tentativa de se quitar
o débito ao particular ou ao Estado pela equivalência do dano,
impondo-lhe uma pena, é uma medida realmente efetiva para se
operar uma real reparação de danos? Embora não tenha sido
realizada uma pesquisa empírica, observa-se que no âmbito da
perspectiva do alcance social da pena cominada ao indivíduo
delituoso, esta se desvirtua no processo de equivalência do dano
sofrido e o valor efetivamente empregado.
O estudo objetivou demonstrar que a partir da filosofia de
Nietzsche é possível obter uma perspectiva crítica da Teoria do
Direito Penal do Inimigo de Gunter Jakobs ainda amplamente
basilar para os preceitos fundamentais do Direito Penal brasileiro.
De primeiro, a ideia central do texto intentou articular a relação
entre a moral, a religião e o direito, segundo a qual observou-se
que algumas referências trazidas no Código Penal nos possibilitam
uma aproximação com a ideia cristã incrustada nos mandamentos
bíblicos, bem como o modelo ainda adotado pelo Processo Penal
para as práticas voltadas para a persecução criminal. Isto, somado
à ótica genealógica acerca da constituição histórica do castigo na
história do mundo e da civilização na construção da sociedade
possibilitaram a articulação do pensamento de que o Direito possui
raízes ideológicas na religião. A partir disto, articulamos a ideia que
Nietzsche desenvolve acerca da relação credor e devedor como eixo
motriz para a construção do contratualismo. Disto, trabalhamos
analogamente com a percepção desta relação para vindicar a
Teoria do Direito Penal do Inimigo desenvolvida por Jakobs, a
partir do pressuposto de que o credor seria aquele que a partir de
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uma prática delitiva contrai uma dívida com o Estado, que,
enquanto ente regulador da norma, atua como credor.
Destarte, sendo o Estado portador da nota promissória da
persecução desse inimigo capital, objetivou-se demonstrar que a
punição invocada pelo Direito Penal, deveras não quita o débito
causado pelo dano e tampouco realiza uma justiça sóbria. Para nós,
a partir da construção do presente texto, a punição nada mais é
que o castigo institucionalizado.
Observa-se, pois, que o conjunto de normas traduzido pela
codificação penalística fora construído historicamente com bases
fundamentadas numa moralidade perpetuada a partir do
cristianismo. Ademais, ainda ocorre algo que escolhemos
denominar de desvirtuação do procedimento de punição adotado
pelo sistema punitivo estatal, uma vez que a tentativa de promover
equivalência se perde à medida em que o castigo imposto para o
causador do mal leva ao sentimento de prazer em ver o malfeitor,
inimigo do Estado, supostamente custeando o dano causado.
Todas essas questões, ademais, podem ser aclaradas por
meio da genealogia dos valores morais, utilizando-se da
metodologia adotada por Friedrich Nietzsche para analisar a
história: retornar até sua mais remota origem e construir uma
historicidade mais distante dos próprios valores alicerçados,
adotando óticas distintas e outras perspectivas.
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Ética ecocêntrica e o constitucionalismo
equatoriano para o enfrentamento das
questões socioambientais
Cleide Calgaro1
Introdução
No presente trabalho analisa-se a ética ecocêntrica exposta
na Constituição Equatoriana de 2008 como uma forma de reduzir
os reflexos socioambientais na sociedade consumocentrista e se
chegar a uma democracia socioecológica. Como base de estudo
tem-se a Constituição Equatoriana de 2008, conhecida como
Constituição de Montecristi, que volta-se para uma democracia
participativa e pluralista, em busca de um novo papel da sociedade
no Estado e com a pretensão de consagrar a integração de
minorias marginalizadas, do plurinacionalismo e do
comunitarismo.
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Na atualidade, houve um crescente despertar de
consciência ética em relação a diversos tipos de desafios levantados
pelos avanços científicos e pelo progresso econômico. Surgem
diversas preocupações voltadas à ecologia, apontando os efeitos
maléficos da ciência que não levam em consideração a preservação
ambiental e, consequentemente, a preservação da humanidade.
O método utilizado é o hermenêutico tendo como base o
estudo de textos e da constituição equatoriana.
Conclui-se que é importante a busca de uma visão mais
realista no que se refere ao equilíbrio entre o crescimento do
progresso e da humanidade, tornando-se de vital importância a
busca da conscientização e da sobrevivência planetária. Neste
contexto, percebe-se o quão necessário se faz tal busca para a
preservação da biodiversidade natural e a procura de um
crescimento sustentado, onde a economia de mercado cresça, mas
de forma ordenada, menos antagônica e paradoxal.
1 A ética ecocêntrica e o contitucionalismo equatoriano para o
enfrentamento das questões socioambientais e a preservação
da casa comum
O constitucionalismo equatoriano visa uma ideia inovadora
da natureza como sujeito de direitos, com isso se implementa uma
nova ética baseada na visão ecocêntrica, ou seja, na proteção da
casa comum.
O Equador, na Constituição de Montecristi datada de 2008
perfaz uma visão distinta do meio ambiente, alterando o
paradigma eurocêntrico e antropocêntrico para uma visão
ecocêntrica. Com isso vai se observar uma nova consciência no que
se refere a natureza, onde a mesma se torna sujeito de direitos. A
Constituição Equatoriana reconhece as raízes milenares dos seus
povos indígenas e a ligação desses povos com a natureza, onde isso
permite que os mesmos possam ser reconhecidos, não somente
por sua cultura, mas sim por possuírem a capacidade autônoma de
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participarem da vida do Estado. Estado esse caraterizado como
plurinacional, onde se baseia em relações interculturais que são
igualitárias. Deste modo, no art. 10: “La naturaleza será sujeto de
aquellos derechos que le reconozca la Constitución”. (ECUADOR,
2008). A constituição afirma em seu bojo que a natureza merece
tratamento diferenciado, efetivando a ideia da mesma como sujeito
e não mais como objeto de direito. Portanto, todos devem
contribuir para a preservação da sociedade e do meio ambiente que
os cerca.
Importante a análise dos artigos da Constituição
Equatoriana onde trazem em seu bojo informações essenciais para
o estudo dessa nova cosmovisão ou mesmo consciência ecológica e
ambiental. Assim, o art. 71 reconhece “La naturaleza o Pacha
Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se
respete integralmente su existencia y el mantenimiento y
regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos
evolutivos” (ECUADOR, 2008). E, o art. 72, vem estabelecendo que
“La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración
será independiente de la obligación que tienen el Estado y las
personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y
colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados”.
(ECUADOR, 2008). Percebe-se com isso que a visão de meio
ambiente, ultrapassa o viés antropocêntrico calcado no ser humano
somente como centro da sociedade, mas perpassa a ideia da casa
comum, ou seja, do meio ambiente como sujeito. Com isso se
verifica que as legislações ordinárias e mesmo as constitucionais
devem partir dessa nova consciência ecológica e ambiental.
A frente o artigo 83 da Constituição Equatoriana, traça os
deveres e as responsabilidades atribuídas ao seu povo, onde no
item 3 do citado artigo, contém a atribuição de “defender la
integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales”
(ECUADOR, 2008). Continuando, no mesmo artigo, no item 6,
verifica-se a atribuição de “respetar los derechos de la naturaleza,
preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de
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modo racional, sustentable y sostenible” (ECUADOR, 2008). E, no
item 7, tem-se a atribuição de “promover el bien común y
anteponer el interés general al interés particular, conforme al buen
vivir” (ECUADOR, 2008). A partir dessas atribuições se resumo a
ideia de respeito e defesa da natureza, além do que todos devem
atuar na proteção do bem que comum que é a Pachamama e
promover o bem viver.
Como afirma Martínez, a Pachamama “una especie de
dualidad con base en la cual se sustenta la existencia misma, es
divino al mismo tiempo que terrenal, es la espiral que simboliza la
vida y la muerte. La Pachamama es lo que sostiene la existencia de
este tipo de pueblos tanto en el ámbito humano como en el
sagrado” (2017, s.p).
No Equador a natureza é vista como Pachamama, ou seja, a
Mãe Terra, que merece respeito e preservação e, principalmente,
que possui direitos os quais devem ser respeitados. Com isso se
possui uma visão sistêmica onde tanto o ser humano, como a
sociedade e a natureza podem conviver de forma harmônica e
pacifica, sem que haja expropriação e espoliação dos recursos.
Assim, existe uma superação tradição constitucional do direito em
relação ao meio ambiente – bem de uso comum – para inseri-lo
como sujeito de direito.
Importante salientar que Equador, apesar dessa previsão
constitucional possui problemas, tanto sociais e como ambientais,
bem como de desenvolvimento e crescimento econômico, e vive
uma utopia progressista, onde não conseguiu superar ainda o
modelo de desenvolvimento capitalista. Mas com essa previsão
constitucional se lança uma nova consciência que vem a ser uma
maneira de reinventar um modelo de vida e buscar uma nova
alternativa para a denominada “casa comum” – expressão do Papa
Francisco –, que é o planeta.
A Constituição Equatoriana possui uma visão holística onde
a natureza e o ser humano devem estar em sintonia para o bem de
todos. Com isso o Papa Francisco publicou a Encíclica Laudato Si’
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(2017), onde afirma ser importante a busca de um
desenvolvimento sustentável, afirmando que as coisas podem
mudar e que há a necessidade imperiosa de verificar como se está
construindo o planeta. Esse pensamento vai além do capitalismo
selvagem e predador, vai ao encontro de uma preocupação
verdadeira com a natureza e com os direitos da mesma e dos
homens.
O Papa afirma que “precisamos de nova solidariedade
universal” (Laudato Si’, 2017). A mesma deve ser um ponto
comum de todos, dos cidadãos, dos governantes, das instituições e
das grandes corporações. Quando todos souberem que os demais
serão solidários, também atuarão nesse sentido. Acredita-se que a
participação popular consciente de todas as camadas sociais, é um
ponto crucial na tomada de decisões e na busca de um meio
ambiente saudável.
Quando existe a participação e as pessoas se sentem
pertencentes ao espaço local que vivem é possível se atingir a
solidariedade e, principalmente, se tomar decisões que sejam
menos prejudiciais a sociedade e ao meio ambiente. No entanto, é
de se lembrar que isso não vale somente para o cidadão, mas
também para as instituições, os governantes e as grandes
corporações.
O Papa vai além e afirma que existe “uma crescente
sensibilidade relativamente ao meio ambiente e ao cuidado da
natureza, e cresce uma sincera e sentida preocupação pelo que está
a acontecer ao nosso planeta” (Laudato Si’, 2017), Porém, essas
sensibilidades e preocupações não aparecem, ainda em proporções
suficientes para criar grandes modificações, pois, o que realmente
aparece é o aumento na poluição da água, da terra e do ar, com
consequentes mudanças climáticas que avassalam o planeta. Por
outro lado, tentando ser otimista como o Papa, pode-se dizer que a
sensibilidade que Ele coloca permite que alguns setores possam
pensar as questões ambientais e sociais. Isso é uma verdade, mas
os problemas continuam quando se analisa o comportamento das
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corporações induzido pelo sistema capitalista selvagem que,
buscando simplesmente o lucro, corrói e espolia a sociedade e o
meio ambiente. Em nome do capital e do lucro se cometem
atrocidades, inclusive permitindo que haja desigualdades sociais e
pobreza, fome e miséria, destruição da flora e da fauna em uma
verdadeira irracionalidade socioambiental.
Os problemas que se encontram na sociedade capitalista
atual são degradadores e expropriadores, assim a humanidade
necessita evoluir muito para enfrentar os problemas
socioambientais existentes, e para isso precisa buscar uma nova
racionalidade e uma nova ética. Com isso buscar uma visão de
cooperação e solidariedade social. Interessante e ao mesmo tempo
paradoxal, que o ser humano – como se manifesta o Papa
Francisco falando de “sensibilidade” - sabe dos problemas e das
consequências dos mesmos, mas, mesmo assim, continua a
persistir nos mesmos erros. Tudo isso em nome de poder e capital.
O Papa assevera suas preocupações ambientais e sociais e
que merecem respaldo, visto que a mudança de consciência e
racionalidade perpassa pela análise dos problemas socioambientais
enfrentados pela humanidade na utilidade. Assim, para o Papa “o
clima é um bem comum, um bem de todos e para todos” (Laudato
Si', 2017). Essa é uma verdade incontestável, porém, essa verdade é
posta de lado exorável vez que o ser humano está preocupado com
poder e capital. Nesse contexto continua-se dando às grandes
corporações poder para poluir e degradar – tudo em nome do
“progresso” –, mesmo sabendo que há prejuízos irreparáveis e que
as mudanças climáticas se tornam cada vez mais avassaladoras e
destrutivas e que a humanidade corre riscos de extinção. Os
refugiados/deslocados climáticos são o indício do início do fim.
Poder e capital estão na ordem do dia e, nesse contexto, pouco
importam a preservação ambiental, as mudanças climáticas, a
miséria humana criada e as futuras gerações.
O petróleo, a água, os minérios, como um todo, são bens
que circunavegam as linhas de poder. A busca pelo controle sobre
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esses elementos vão além dos interesses humanitários, pois, como
foi dito, são fontes de poder. E, como fontes de poder, dão azo a
exclusões sociais e destruição ambiental para a sua obtenção.
Nesse diapasão, a própria questão da água precisa ser
debatida, o papa Francisco demonstra que é um direito humano
fundamental e universal, mas em nome do capitalismo, a mesma
está sendo mercantilizada e chegará um tempo que o acesso se
dará, somente àqueles que detém o capital. Conforme a Laudato Si’
(2017):
Acesso à água potável e segura é um direito humano essencial,
fundamental e universal, porque determina a sobrevivência das
pessoas e, portanto, é condição para o exercício dos outros
direitos humanos. Este mundo tem uma grave dívida social para
com os pobres que não têm acesso à água potável, porque isto é
negar-lhes o direito à vida radicado na sua dignidade inalienável.
(Grifo do autor).

O sistema aplicado na sociedade capitalista necessita de
uma nova forma de ver o progresso e o desenvolvimento
econômico e social, visto que a sociedade ainda padece de
problemas não somente ambientais, como poluição, escassez de
recursos, mas também de problemas sociais, como por exemplo, a
miséria, a fome, a desigualdade social e etc. É impossível a
manutenção do atual sistema que é expropriador, espoliador e
adestrador, necessita-se de uma consciência cooperativa e de
solidariedade. Com essa refundação de consciência pautada numa
ética ecocêntrica se conseguirá uma nova racionalidade e
consciência na esfera socioambiental.
Neste trabalho se analisa os problemas tanto na ordem
social, quanto ambiental, por isso é necessário que se faça algumas
perguntas: até quando conseguirá, o planeta, aguentar as agressões
a ele perpetuadas pela modernidade? Até quando se precisa ver a
dor, o sofrimento, a desigualdade e a pobreza para saber que seres
humanos estão sendo privados de dignidade humana e do mínimo
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existencial? Será que se sabe o que é dignidade humana e o
mínimo existencial?
Perguntas que devem ser pensadas e repensadas. Vistas e
revistas. O mundo não gira em torno do ser humano. Ele não é o
único detentor de poder e conhecimento. As vezes se questiona que
conhecimento o ser humano tem? O que é ser racional? Por que
essa dominação sobre a natureza e as coisas? Por que essa
dominação sobre os demais seres humanos? Por que se aceita a
submissão, o adestramento, a ideologização e a dominação na
sociedade?
O Papa Francisco afirma que é preciso novos hábitos, novas
formas de pensar, segundo ele:
A consciência da gravidade da crise cultural e ecológica precisa de
traduzir-se em novos hábitos. Muitos estão cientes de que não
basta o progresso actual e a mera acumulação de objectos ou
prazeres para dar sentido e alegria ao coração humano, mas não
se sentem capazes de renunciar àquilo que o mercado lhes
oferece. Nos países que deveriam realizar as maiores mudanças
nos hábitos de consumo, os jovens têm uma nova sensibilidade
ecológica e um espírito generoso, e alguns deles lutam
admiravelmente pela defesa do meio ambiente, mas cresceram
num contexto de altíssimo consumo e bem-estar que torna difícil
a maturação doutros hábitos. (Laudato Si’, 2017).

Importante que se faça uma mudança de hábitos que
refunde e permita a transmutação da visão individualista e
antropocêntrica que o ser humano possui na sociedade capitalista
para uma visão mais holística que busque nova forma de trato com
os demais seres humanos e com a natureza. Alternativas, como
uma racionalidade voltada para o consumo consciente, o equilíbrio
ecológico e a educação, no sentido da preservação da natureza e da
criação de uma sociedade menos excludentes, são fundamentais
para que se venha a atingir um progresso sociosustentável, a
cooperação e a solidariedade. Nesse sentido, continuando com a
Carta Encíclica do Pontífice Francisco pode-se salientar, ainda:
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A educação ambiental tem vindo a ampliar os seus objectivos. Se,
no começo, estava muito centrada na informação científica e na
consciencialização e prevenção dos riscos ambientais, agora tende
a incluir uma crítica dos «mitos» da modernidade baseados na
razão instrumental (individualismo, progresso ilimitado,
concorrência, consumismo, mercado sem regras) e tende
também a recuperar os distintos níveis de equilíbrio ecológico: o
interior consigo mesmo, o solidário com os outros, o natural com
todos os seres vivos, o espiritual com Deus. A educação ambiental
deveria predispor-nos para dar este salto para o Mistério, do qual
uma ética ecológica recebe o seu sentido mais profundo. Além
disso, há educadores capazes de reordenar os itinerários
pedagógicos duma ética ecológica, de modo que ajudem
efectivamente a crescer na solidariedade, responsabilidade e no
cuidado assente na compaixão. (Laudato Sí, 2017).

Como coaduna Rubén Martínez Dalmau (DALMAU,m2008,
p. 22) “La evolución constitucional responde al problema de la
necesidad. Los grandes cambios constitucionales se relacionan
directamente con las necesidades de la sociedades posean sobre las
posibilidades del cambio de sus condiciones de vida que, en
general, en América Latina no cumplen con las expectativas
esperadas en los tiempos que transcurren”. O constitucionalismo
latino-americano cria uma nova consciência e sensibilidade
buscando além da preservação da natureza, a preservar as culturas
originárias dos povos.
Conclusão
Ao final, conclui-se que é possível minimizar os reflexos
socioambientais da sociedade consumocentrista a partir da ética
ecocêntrica inserida na Constituição do Equador e se atingir uma
democracia socioecológica, onde todos na sociedade participem
para um bem comum. Mas essa participação deve ser consciente e
racional, onde todos participem pois são pessoas razoáveis e
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racionais e visam o bem comum. Para tal, existe a necessidade de
uma nova racionalidade e de uma mudança de hábitos onde os
sujeitos se sintam pertencentes ao espaço local que vivem. Desta
forma, as mudanças políticas e os novos processos sociais de lutas
nos Estados latino-americanos não se dão somente pelas novas
constituições, mas se materializam com os atores sociais que
procuram uma nova racionalidade e realidade plurais, impondo-se
a um modelo econômico total, devastador permitindo que os
problemas socioambientais possam ser minimizados e haja a
viabilização dos direitos humanos na sociedade moderna atual.
Ao final, a Constituição do Equador de 2008 é inovadora e
demonstra uma visão ecocêntrica, pois, ao reconhecer a natureza
como sujeito de direitos e empenhar-se na busca do equilíbrio
entre esta e as necessidades dos seres humanos, complementa a
tradicional previsão constitucional do direito a um ambiente
saudável para as presentes e futuras gerações, possibilitando que
uma nova visão de sociedade democrática social e sustentável se
efetive. Assim, é possível que haja a cooperação social, a
solidariedade e o respeito entre os povos na conquista da paz e da
democracia
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Mínimo Existencial no Direito Tributário: Uma
análise sob a Ótica de Otfried Höffe e das
Capacidades Humanas Básicas de Martha
Nussbaum
Eduardo Luís Kronbauer1
1. Considerações Iniciais
A garantia do mínimo existencial é correntemente utilizada
como justificação de determinadas políticas de intervenção do
Estado que têm por finalidade a promoção da igualdade e do BemEstar Social, preceitos constitucionais essenciais ao Estado
Democrático de Direito. É comumente invocada, também, com a
finalidade de regular ou limitar as imposições tributárias, mas
revelada dentro do conceito de capacidade contributiva2. A
aplicação desse conceito, na maioria dos casos, dá-se em virtude de
construções jurídicas conduzidas pelas Cortes Constitucionais em
casos envolvendo direitos subjetivos, e são executadas de forma
contingente.
Entende-se, porém, que, mesmo reconhecendo os intensos
1

Mestrando em Direito – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Bolsista CAPES. Email: eduardo.kronbauer@yahoo.com.br
2

Sobre a limitação da tributação dos valores mínimos indispensáveis à existência digna: Decisão do
Tribunal Constitucional Alemão - BVerwGE n. 78, p. 104. (In. Sarlet e Zockun, 2016, p. 120).
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e qualificados estudos sobre o mínimo existencial, principalmente
no nível constitucional (SARLET e ZOCKUM, 2016, p. 118), ainda
não são apresentados, no que condiz ao âmbito da tributação,
critérios mais objetivos e bem definidos de quais seriam os valores
presentes neste conceito. Importante destacar que a proposta do
presente trabalho se delimita na tentativa de definição do mínimo
existencial, dentro do contexto do direito tributário, abordando,
certamente, a dignidade da pessoa humana, indispensável ao tema,
mas que não será tratada como objeto central do estudo e nem terá
seu conceito desenvolvido de forma aprofundada.
Nesse sentido, nas pretensões do trabalho, a análise sobre o
mínimo existencial demanda um estudo sob a perspectiva
filosófico-política, trazendo uma aproximação entre direito, política
e filosofia prática. Contudo, o que se apresenta na doutrina e
jurisprudência do direito atuais são extremos dentro deste
contexto: de um lado, verificamos abordagens rígidas sustentadas
pelo positivismo extremo, que defende a neutralidade do direito
em relação à justiça e à moralidade, para as quais não há sentido
algum a discussão acerca do mínimo existencial, e de outro,
aquelas que defendem a relação entre o direito e a moral de forma
subjetiva, característica das correntes construtivistas do póspositivismo (BARZOTTO, 2017, p. 25). Percebemos, nesta segunda
perspectiva, que o mínimo existencial é utilizado como argumento
retórico, resultando no decisionismo e na insegurança jurídica
(HÖFFE, 1991, p. 22)3.
Assim, como bem destaca Otfried Höffe, os estímulos
filosóficos praticamente não incluem impulsos éticos, na medida
em que as ciências do direito e do estado são dominadas ou pelo
historicismo ou pelo positivismo, ou, ainda, pela junção de ambos,
os quais descreem ou até se recusam a perspectiva ética (HÖFFE,
1991, p. 17).
Desse modo, no que condiz ao mínimo existencial, ou à
3

Höffe faz menção ao positivismo rigoroso, de um lado, e do anarquismo liberal de outro.
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dignidade da pessoa humana, na concepção mais rígida do direito,
estes são completamente ignorados, em virtude do entendimento
de que o direito não deve se preocupar com questões que envolvam
juízos valorativos. De outro modo, na concepção pós-positivista,
são utilizados de forma retórica e arbitrária, sem qualquer
pretensão de objetividade4. Pressupondo, neste trabalho, a
importância do mínimo existencial, não focaremos nossas críticas
às visões que rejeitam sua importância ao direito, mas somente às
subjetivações demasiadas decorrentes das teorias construtivistas
ou, em termo mais utilizado no âmbito nacional, do
neoconstitucionalismo5.
Nestes termos, o conceito de mínimo existencial,
principalmente quando aplicado em pretextos de tributação, carece
de uma fundamentação clara e com maior pretensão de
objetividade. Para que isso seja possível, entende-se necessária sua
fundamentação com elementos éticos e políticos, no âmbito prénormativo. Ou seja, com a formulação de critérios jurídicos que
possam orientar o legislador na construção das normas tributárias
que tenham como um de seus objetos a promoção e garantia do
mínimo essencial à subsistência humana. A finalidade é possibilitar
4

MARTINS, 1983, p. 23: “[...] E é por essa razão que o direito formal é insuficiente: por permitir
que outros cientistas ditem as regras sociais, cabendo ao legislador a mera outorga de sua roupagem
e ao jurista a verificação da adequação do modelo. A teoria do direito trialista ou tridimensional, em
que o aspecto valorativo possa estar dissociado dos valores naturais, sofre de idêntico raquitismo. A
visão universal cabe apenas à concepção mais ampla de um direito tripartido de conformação
unitária, pois alicerça o elo valorativo no direito natural, o qual alberga o fato de forma coerente,
lógica e moral, e o transforma na regra positiva”.
5

Nesse sentido, a crítica de Humberto Ávila (2009, p. 17): “Todas as considerações anteriores
levam à conclusão final de que as mencionadas mudanças fundamentais da teorização e aplicação do
Direito Constitucional, preconizadas pelo movimento do neoconstitucionalismo, na versão aqui
examinada, não encontram suporte no ordenamento constitucional brasileiro. Não se pode, em
primeiro lugar, asseverar que o tipo normativo prevalente adotado pela Constituição Brasileira de
1988 seja o principiológico: embora não se possa afirmar que a Constituição tenha adotado um
modelo exclusivo de princípios, nem um arquétipo único de regras, se um qualificativo tiver de ser
escolhido para representar a sua espécie normativa típica, esse qualificativo deverá ser o de
“Constituição regulatória”. Não é exato declarar, pois, que se passou das regras para os princípios,
nem que se deve passar ou é necessariamente bom que se passe de uma espécie para outra. O que se
pode afirmar é, tão-só, que a Constituição é um complexo de regras e princípios com funções e
eficácias diferentes e complementares”.
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a utilização dos critérios jurídicos que definem o mínimo
existencial em determinados dispositivos normativos de natureza
tributária (normas de isenção, de redução de base de cálculo, de
majoração ou minoração de alíquotas, normas indutoras de
comportamento, dentre outras)6.
Não se pretende, obviamente, esgotar o assunto ao ponto
de se proporem critérios absolutos de fundamentação. Sem
dúvidas que, quando se fala em mínimo existencial, a avaliação
final se dá mediante a análise de contingência. Ademais, tornar-seia em demasiado arriscada a tentativa de definição de rol taxativo
acerca daquilo que comporia a lista de necessidades essenciais.
Porém, pretende-se demonstrar possível a definição de critérios
gerais capazes de nortear as análises de cunho particular7. A
intenção é desenvolver uma fundamentação pautada em critérios
objetivos, visando maior segurança jurídica, e definindo o conceito
sob a perspectiva da tributação.
2. Mínimo Existencial como Categoria Política
Não assumindo, no presente trabalho, a pretensão de fazer
um levantamento histórico completo acerca do mínimo existencial,
podemos dizer que o conceito mais próximo ao que vemos na
doutrina e na jurisprudência atual do direito tributário tem origem
na legislação germânica do final do século XIX (SELIGMAN, 1900
[1895], p. 332-335), a qual fixava um mínimo que não poderia ser
atingido pela tributação, ou seja, as quantias inferiores àquela
definida na legislação estariam isentas do imposto sobre a renda. A
6

Um exemplo da aplicação da ideia proposta seria a ampliação das espécies de gastos passíveis de
dedução na incidência do imposto sobre a renda, fundamentada na essencialidade de determinados
bens em virtude da sua relação com a garantia do mínimo existencial.
7

SARLET e ZOCKUN, 2016, p. 122: “Não se nega a dificuldade em se verificar qual o mínimo
existencial dentro de cada ordenamento, mas é certo que ‘mesmo quando os valores pudessem
oscilar significativamente, de acordo com o que cada um viesse a considerar como padrão mínimo de
dignidade, o fato é que há um núcleo central em relação ao qual haverá consenso em qualquer
circunstância”.
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instituição desta norma causou um grande impacto na arrecadação
da Alemanha nos anos de 1873 e 1874.
Importante ressaltar que a ideia de mínimo existencial,
presente na perspectiva tributária, decorre do princípio da
capacidade econômica ou contributiva (ressalvando suas
diferenças), que, no Brasil, surge com o denominado Estado Fiscal
de Direito (TORRES, 1989)8, no qual se modificou de forma
substancial o tratamento dado à questão da pobreza e às
desigualdades sociais, estruturando-se, juridicamente, a imunidade
do mínimo vital e à assistência social aos pobres.
Assim, o mínimo existencial pode ser definido como um
dever do Estado que visa a garantia da subsistência vital das
pessoas, demandando tanto uma proteção negativa, contra a
intervenção do Estado, quanto a garantia positiva pelas prestações
estatais (TORRES, 1989, p. 35). A garantia das condições
existenciais mínimas, não obstante sua viabilidade, depende, além
da condição temporal e espacial, do padrão socioeconômico
presente em determinada comunidade. Outrossim, não se deve
negligenciar que os valores necessários para tal finalidade estarão
sujeitos a modificações, não somente no que atine à esfera
econômica, mas também às expectativas e necessidades
momentâneas (SARLET e FIGUEIREDO, 2013, p. 22-23).
De qualquer feita, esta garantia não pode estar limitada a
uma esfera de mera sobrevivência física, devendo se situar para
além dos limites da pobreza absoluta, na medida em que, uma vida
sem alternativas não preenche as exigências da dignidade humana,
sendo que a vida não pode ser reduzida à mera existência. Essa
questão já é bem menos controvertida, ressalvando-se algumas
divergências em termos de fundamentação liberal ou social do
mínimo existencial, em relação aos problemas que envolvem a
determinação do seu conteúdo (SARLET e FIGUEIREDO, 2013, p.
23).
8

Em contraposição ao Estado Patrimonialista, conforme definido pelo autor.
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A título de exemplo, de como o conteúdo do mínimo
existencial deve perpassar as questões de mero existencialismo, o
Tribunal Constitucional Alemão, ao apreciar a questão acerca da
quantia pecuniária oferecida aos requerentes de assistência social,
prevista no parágrafo 3§, do Asylum Seekers Act (Asylgesetz),
entendeu que esta seria insuficiente, na medida em que não era
atualizada desde o ano de 19939. Na fundamentação, a Corte
destacou que, além do direito à integridade física, o direito de
conservação de relações interpessoais e um mínimo de
participação na vida social, cultural e política devem incorporar o
conteúdo da dignidade da pessoa humana10.
Todavia, para resolver problemas que envolvem o dever de
prestação do Estado, no sentido de garantir ao indivíduo um
direito social previsto constitucionalmente, certos parâmetros
devem ser observados. Nesse sentido, para que seja possível uma
maior eficácia, no plano de execução, é importante entender que o
9

Judgment of 18 July 2012 - 1 BvL 10/10:

1. The amount of cash benefits paid according to § 3 of the Asylum Seekers Benefits Act
(Asylbewerberleistungsgesetz) is evidently insufficient because it has not been changed since 1993.
2. Article 1.1 of the Basic Law (Grundgesetz – GG) in conjunction with the principle of the social
welfare state in Article 20.1 of the Basic Law ensures a fundamental right to the guarantee of a
dignified minimum existence (see Decisions of the Federal Constitutional Court (Entscheidungen des
Bundesverfassungsgerichts – BVerfGE 125,175). Article 1.1 of the Basic Law establishes this right as a
human right. It encompasses both the physical existence of a human being as well as the possibility
to maintain interpersonal relationships and a minimal degree of participation in social, cultural and
political life. German and foreign nationals who reside in the Federal Republic of Germany are both
entitled to this fundamental right.
3. If the legislature wishes to consider the particular characteristics of specific groups of individuals
when determining the dignified minimum existence, it may not, in defining the details of existential
benefits, differentiate across the board in light of the recipients’ residence status. Such differentiation
is only possible if their need for existential benefits significantly deviates from that of other persons
in need, and if this may be substantiated consistently based on the real and actual need of this group
specifically, in a procedure that is transparent in terms of its content.
(http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2012/07/ls20120718_1
bvl001010en.html - Consultado em 22.06.2016).
10

Importante, às pretensões do presente trabalho, referir que o Tribunal Constitucional Alemão
determinou que a atualização e definição dos valores deveriam ser feitas pelo legislador,
respeitando, dessa forma, a separação dos poderes e suas respectivas limitações de competência, o
que deveria servir de exemplo ao nosso Ordenamento.
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mínimo existencial tem caráter de categoria política, sendo que sua
normatividade depende da definição de seu conteúdo de forma
mais objetiva.
Desse modo, ao serem analisados casos em que se faça
necessária a efetivação de um conteúdo de mínimo existencial,
conforme acima definido, devem existir critérios de justificação
acerca da possibilidade de utilização de recursos públicos para
suprir às necessidades básicas daquele indivíduo que as pleiteia.
Porém, o cenário ideal a esta discussão é o âmbito político e prénormativo, no sentido de definição do conteúdo deste mínimo,
para que o legislador possa apresentar de forma clara e
transparente o nível do mínimo existencial que pretende atingir.
Embora, conforme sustentam Sarlet e Figueiredo, a
liberdade de conformação do legislador encontra seu limite no
momento em que o padrão existencial mínimo para assegurar as
condições materiais indispensáveis a uma existência digna não for
respeitado (2013, p. 23), ao passo que, não atendido este padrão
mínimo, entra em ação a possibilidade de interferência do
Judiciário, este não pode exceder os limites de sua competência,
i.e., caso o Judiciário entenda que a legislação não foi suficiente
para atender aquele escopo do mínimo existencial pretendido, este
deve apenas determinar que o legislador faça a correção,
mantendo-se a aplicação da determinada norma até que ocorra sua
alteração.
3. Justiça Política e Capacidades Humanas Básicas
O uso incontrolável do mínimo existencial como
justificativa para a promoção de políticas públicas, ou de decisões
judiciais, acaba atrapalhando a sua própria eficácia, pois a
definição de forma abstrata e subjetiva dificulta a análise de sua
relevância e de seu alcance. Como acima sustentado, o conceito que
defende a proteção ou promoção de um mínimo essencial à
subsistência das pessoas não é uma categoria jurídico-normativa
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propriamente dita, mas um princípio que direciona condutas e
busca promover certos fins, e, por isso, não deve ser utilizado de
forma aleatória e arbitrária pelo legislador ou pelo aplicador do
direito. Sua função é somente orientadora e diretiva.
Para tanto, faz-se necessária a definição de categorias
jurídicas que determinem, com maior grau de cognoscibilidade, a
dimensão e alcance do mínimo existencial que se pretende atingir.
Sua utilização direta como categoria jurídica distorce o que é o
próprio direito e o seu caráter de normatividade. As categorias
normativas, ou critérios, por sua vez, no escopo que se pretende
abordar, devem partir da concepção de justiça política trazida por
Otfried Höffe11 e da ideia das capacidades humanas básicas de
Martha Nussbaum12.
Neste contexto, destaca-se que o ser humano é
caracterizado por sua racionalidade e pela capacidade de se
relacionar com os outros, sempre em certas circunstâncias e de um
determinado grupo, isto é, um ser essencialmente relacional13, e,
exatamente por não existir isoladamente, fora de uma
comunidade, é que sua liberdade não é ilimitada (HÖFFE, 1991, p.
182). A liberdade ilimitada dos indivíduos, paradoxalmente,
resultaria no fim da própria liberdade. Portanto, é necessária uma
11

Conforme Höffe (2003, p. 129): “Num Estado individual, o senso de justiça cumpre três tarefas: a
criação de um Estado democrático de direito, o seu aperfeiçoamento e a atuação dentro das balizas
institucionais e legais. Essas três tarefas reaparecem na república mundial. Em termos objetivos, o
primeiro estágio, caracterizado por um senso iniciatório de justiça mundial, ajuda a encaminhar um
ordenamento jurídico mundial e a estabelecer, ao fim e ao cabo, a república federativa mundial. Com
vistas a essa finalidade, todas as pessoas [...] e todos os estados [...] devem também reconhecer-se
reciprocamente como titulares de direitos iguais. Não lhes é lícito oprimir ou explorar os outros, nem
reivindicar privilégios para si mesmos. Para o aperfeiçoamento da república federativa mundial não
depender apenas da respectiva distribuição de poder, necessita-se, em segundo lugar, de um senso
legislatório da justiça mundial. Por fim, há mister um senso aplicativo da justiça mundial, para
combater, em medida igual, a injustiça e a opressão em todo o mundo”.
12

NUSSBAUM, 2007, p. 74: “With this basic idea as a starting point, I then attempt to justify a list of
ten capabilities as central requirements of life with dignity”.
13

Nesse sentido, Höffe (1979, p. 13) traz a ideia de “animal político” já apresentada por Aristóteles:
“[...} daß der Mensch ein politisches Lebewesen, noch mehr: daß ere in Vernunft- und
sprachebegabtes Lebewesen sei. [...].
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limitação na ideia de um “direito a tudo” dos indivíduos, o que
demanda a projeção de critérios capazes de conduzir a vivência em
sociedade (SANTOS, 2011, p. 122). Desde a Revolução Francesa,
percebe-se, no discurso político, um destaque demasiado a ideias
utópicas sociais anarquistas, que reprimem uma crítica filosófica
em nome da justiça, i.e., conforme define Höffe, é a ideia de uma
dominação justa cedendo espaço à ideia de liberdade da dominação
(1991, p. 19).
Ademais, conforme já definia Kant, a liberdade, relacionada
à autonomia da vontade, somente é plena quando do
reconhecimento das liberdades ou autonomia dos outros. Nesse
sentido, pode-se se dizer que a dignidade é o limite da autonomia
(KANT, 1994). Portanto, para que possamos ter a liberdade
realizada de forma completa, é essencial a preocupação em relação
ao bem-estar social. Aqui está a importância de se pensar na
definição de um mínimo necessário a existência humana como
concretização da dignidade.
Além do mais, pensar em um contexto de liberdades
ilimitadas é incompatível com a ideia de tributação, pois, dentre as
finalidades das imposições tributárias, temos a necessidade de
custeio do Estado, este que, por sua vez, tem o dever de
manutenção das relações sociais, no sentido de proteção, ou de
promoção de meios que permitam o desenvolvimento das
comunidades e dos cidadãos como pessoas. Para tanto, mostra-se
necessário que indivíduos abram mão de parte de sua liberdade.
Não obstante, em virtude das inegáveis desigualdades presentes na
sociedade, os tributos assumem, ainda, a função de redistribuição
de riquezas (MARTINS, 1983, p. 27), para promover o equilíbrio
social.
Portanto, falar na defesa e garantia de um mínimo
essencial à vida digna das pessoas por meio da tributação implica,
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necessariamente, na ideia de uma justiça distributiva14, que, por
seu turno, requer que indivíduos tenham sua liberdade reduzida15
para a promoção do “bem” do outro. Isso exige o que Höffe
denomina de estratégias de justiça política16.
A concepção de justiça política, neste contexto, deve, em
uma primeira dimensão, estar pautada na legitimidade daqueles
que exercem o mandato para o exercício da coerção, além do mais,
estes devem ser reconhecidos e aceitos pela comunidade, na
medida que uma imposição ilegítima pode resultar na dominação
arbitrária e injusta. Necessário, ainda, que esta forneça uma certa
previsibilidade e confiabilidade, trazendo aos sujeitos de
determinada comunidade a segurança jurídica. Os planos de ação
exigem, para sua execução, a elaboração de normas. Não obstante,
as preocupações em uma sociedade que busca pela justiça política
devem ser fundamentadas no bem comum, e não no interesse de
indivíduos ou dos grupos dominantes, mas sempre tendo o
cuidado para se distanciar de ideias de cunho utilitarista (HÖFFE,
1991).
Importante ressaltar que, quando se fala em algo justo ou
injusto, pressupõe-se que essa afirmação não se trata de pura
sensação de agrado ou desagrado, mas de um julgamento de valor
objetivo, com o qual se expressa que algo está de acordo ou não
com a justiça, que é bom e correto (ou legítimo), ou que designa
algo como falso, ruim (ou ilegítimo). Ademais, o objeto de análise
do ponto de vista da justiça é focado na prática humana, em seus
14

Nota: A tributação não se limita ao contexto da justiça distributiva, na medida em que as relações
de direito tributário envolvem, ainda, critérios de justiça geral e justiça comutativa ou corretiva
(FERREIRA NETO, 2006).
15

No sentido de direito de propriedade. A justiça distributiva demanda a alocação de recursos,
tirando uma parte do patrimônio daqueles com maior capacidade e redistribuindo àqueles menos
avantajados.
16

HÖFFE 1979, p. 419: „Als ‚Strategien politischer Gerechtigkeit‘ bezeichne ich Prozesse öffentlicher
Entscheidungsfindung, die sich der ethisch-pragmatischen Grundaufgabe zeitgenössischer Politik
stellen, Prinzipien der Humanität, vor allem der politischen Gerechtigkeit, mit den
Funktionsanforderungen hochkomplexer Industriegesellschaften und ihrer jeweiligen
soziokulturellen Situation auf methodischem Weg zu vermitteln.“
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diversos aspectos, seja a ação, os sujeitos, as regras, sistemas ou
instituições. Importante salientar que não são todas as condutas
humanas que devem ser consideradas, mas aquelas socialmente
relevantes, i.e., aquelas que envolvam relações sociais que
demandam um julgamento valorativo acerca de qual a ação é
desejável do ponto de vista moral, bem como as em que se faz
necessária a análise da intenção do sujeito (HÖFFE, 1991, p. 44-45).
É dentro deste contexto político e de justiça, objetivamente
falando, na tentativa de efetivação da garantia de um mínimo
capaz de garantir uma existência digna, que se deve assumir a
função de promover categorias que possam dar maior concretude a
este valor, - visto ou aplicado até agora somente de forma mais
abstrata -, no sentido de apresentar, dentro do que se entende por
mínimo existencial, um conteúdo capaz de o fundamentar com
base em critérios normativos. Neste aspecto, na definição do
conteúdo, é que se apresenta a teoria defendida por Martha
Nussbaum17, na ideia de capacidades humanas básicas, definidas
como “bens” que não podem ser entendidos como meramente
instrumentais à vida humana digna, mas como modos de se
realizar ou alcançar a dignidade, ou seja, como fins em si mesmo
(2007, p. 161)18.
Nussbaum apresenta sua teoria como o esboço de um
essencialismo que leva em consideração as funções mais
importantes e necessárias ao desenvolvimento dos seres humanos,
ou seja, na qual podemos identificar um grupo específico de
funcionalidades fundamentais à vida humana, que nos permitem,
assim, questionar as instituições sociais e políticas sobre o que elas
estão fazendo a seu respeito ou para garantir aos cidadãos estas
funcionalidades básicas (1992, p. 214). Nesse sentido, questiona se
17

Importante referir que a autora tem uma proposta parecida ao filósofo alemão, no sentido de
aproximar duas vertentes filosóficas rivais.
18

NUSSBAUM, 2007, p. 161: “The capabilities are not understood as instrumental to a life with
human dignity: they are understood, instead, as ways of realizing a life with human dignity, in the
different areas of life which human beings typically engage”.
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essas instituições estão concedendo às pessoas o que elas precisam
para assegurar estas funções necessárias, e se o fazem, se é de uma
forma mínima, ou estão se esforçando para expandir cada vez mais
as possibilidades de boa funcionalidade e do bem-estar da vida
humana. A autora denomina essa relação de funcionalidades
humanas como a “teoria espessa e indefinida do bem”
(NUSSBAUM, 1992, p. 215).
Assim, a forma com a qual Martha Nussbaum define sua
teoria (1992, p. 215), dá-se com a finalidade de, primeiramente,
ressaltar o caráter normativo desta lista de funcionalidades ou
capacidades, bem como para a diferenciar da teoria da justiça
defendida por John Rawls, este que tem uma pretensão menos
abrangente, no sentido de apresentar somente alguns princípios
básicos de justiça, que, no fim, limitam-se ao procedimento, sem
tratar de questões substanciais. Portanto, é com base nessa ideia de
capacidades humanas básicas19, que serão tratadas no próximo
tópico do trabalho, que entendemos ser possível a definição de
critérios jurídicos do mínimo existencial, permitindo a ampliação
de seu escopo.
Rainer Forst (2002, p. 237), agregando ao debate traçado
pelos filósofos acima tratados, e desempenhando também um
papel importante na avaliação dos contextos de justiça, refere que a
ideia de “bem”, seja no que condiz aos princípios de igualdade de
direitos ou nos procedimentos de justificações gerais, repousa em
uma concepção que está relacionada ao contexto, seja em uma
comunidade política ou em uma determinada cultura20. O que se
19

Apesar de concordamos com a proposta de Martha Nussbaum, no sentido de apresentar uma lista
de capacidades humanas básicas como ponto de partida de fundamentação, discordamos da autora
quando esta define que sua concepção não possui qualquer caráter metafísico. O simples fato de se
definirem pontos de partida para a justificação racional das condutas humanas demanda uma
ontologia.
20

At the final stage of the debate, the priority of the good is asserted once more on a higher level.
Principles of equal rights as well as procedures of general justification, it is said, rest ultimately on a
conception of the good that is context-bound (be it in a political community or in a culture). There
cannot be a conception of practical reason – or a universalist morality – that stands “above”
particular “thick” contexts.
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pretende alcançar aqui, entretanto, é uma concepção mínima que
seja independente do contexto ao qual a concepção de “bem” esteja
atrelada.
Assim, o mínimo existencial, sob a perspectiva das teorias
apresentadas por estes grandes filósofos destacados, pode ser
apresentado com critérios fundamentais capazes de estruturar as
normas de tributação que pretendam utilizar este conceito.
4. Critérios e Limitações na Tributação – Categorias Jurídicas
para a Utilização do Mínimo Existencial
A fundamentação do mínimo existencial, como até aqui
sustentado, deve estar pautada em critérios que levam em
consideração a necessidade da realização de determinados bens
vinculados à natureza humana. Portanto, é na concepção de justiça
política defendida por Höffe, bem como na ideia de capacidades
humanas básicas de Nussbaum que deve ser focada a ideia de
necessidade de fundamentação transcendental daquilo que se
entende por mínimo existencial.
Como bem destaca Höffe, em resposta a sua própria
pergunta, faz-se possível a identificação de finalidades, ou de “bens
desejáveis”, como projeto de “vida boa”, de uma forma que
perpasse um julgamento moralista meramente subjetivo21. Nessa
mesma perspectiva, Nussbaum destaca que pretende, com a
identificação de capacidades humanas básicas, uma definição de
necessidades sociais mínimas, compatíveis com diferentes visões
sobre como lidar com justiça e políticas de distribuição22.
É no sentido de superar um relativismo ético-jurídico, em
21

HÖFFE, 2007, p. 105: “Im folgenden geht es aber nicht um Autoritäten, sondern um die
Sachfrage: Kann man die vier Lebensziele einer mehr als bloß subjetik moralisierenden Beurteilung
unterziehen; gibt es zu ihren Glücksentwürfen objektive eudaimonistische Aussagen? Mit mehr als
grundrißhaft bescheidenen Einsichten rechnen wir freilich nicht“.
22

NUSSBAUM, 2007, p. 75: “It is an account of minimum core social entitlements, and it is
compatible with different views about to handle issues of justice and distribution that would arise
once all citizens are above the threshold level”.
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um processo legítimo e democrático no campo político, que se deve
atentar à necessidade de criação de regras justas, não bastando,
para isso, a ideia de justiça como imparcialidade na aplicação da
lei, esta que é importante, mas que não configura o único critério
de justiça (HÖFFE, 1991, p. 41). Assim, na formulação de regras,
tributárias no caso, ou na tomada de decisões jurídicas, que
pretendam abordar temas relacionados ao conceito de mínimo
existencial, deve se pensar não somente em critérios de equidade,
mas também em políticas de distribuição, com base em critérios
jurídicos.
Entende-se, assim, que, em um primeiro momento, o
mínimo existencial não deve ser pensado de forma restritiva, como
plano de garantir apenas a mera sobrevivência do ser humano,
mas como meio de garantir uma inserção mais eficiente e completa
das pessoas na comunidade, pensando-se em um plano
globalizado, com pretensões universais, a longo prazo e
intergeracionais. Afastam-se, dessa forma, ideias que entendem
que a solução é o apoio somente financeiro para garantir que as
pessoas não pereçam23.
Contudo, a própria definição e aplicação do mínimo
existencial como ocorre nos casos que envolvem direitos sociais,
por exemplo (de forma abstrata e com base na valoração
subjetiva), resulta na sua limitação e literal redução ao mínimo, é
um paradoxo: definir e proteger um mínimo, sem a definição de
seu conteúdo de forma analítica, é manter este mínimo estático. É
por isso que a ideia de mínimo existencial deve servir apenas como
parâmetro, como um princípio, e sua concretização deve ser com
base em elementos normativos mais específicos. Ou seja, quando
se pretende, por exemplo, instituir normas utilizando a ideia de
mínimo existencial, o legislador deve esclarecer a dimensão do
23

SARLET e ZOCKUN, 2016, p. 118: “Esta ideia já tem prevalecido na doutrina alemã, bem como
brasileira, no sentido de que: “Não deixar alguém sucumbir por falta de alimentação, abrigo ou
prestações básicas de saúde certamente é o primeiro passo em termos de garantia de um mínimo
existencial, mas não é – e muitas vezes não o é sequer de longe – o suficiente”.
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mínimo existencial (bem ou capacidade básica) e o alcance que
pretende abordar (destinatários). Se o mínimo não tem o conteúdo
e os destinatários definidos de forma objetiva, ele se torna ineficaz,
arbitrário e não isonômico24.
Não há dúvidas que o debate acerca do mínimo existencial
não é novo25, bem como de que as teses apresentadas,
principalmente no âmbito do direito constitucional, e, ainda,
aquelas construídas pelas Cortes Constitucionais, podem
apresentar ideias coerentes e sofisticadas, ajudando muito na
resolução de problemas que surgem de forma contingente.
Contudo, entende-se que a concepção de mínimo existencial, como
definida e aplicada no que condiz aos direitos subjetivos, impede
sua utilização no âmbito do direito tributário, na medida em que
carece de critérios com maior pretensão de objetividade.
O desenvolvimento de critérios com maior grau de
detalhamento do que se entende por mínimo existencial, com
pretensão de universalização, pode resultar na ampliação da sua
utilização dentro da esfera do direito tributário26, como medidas
24

São os casos em que o Supremo Tribunal Federal, em uma aplicação arbitrária e sem
fundamentação aprofundada do mínimo existencial, reconhece direitos sociais e determina a sua
concessão sem critérios, apenas invocando a garantia ao mínimo existencial e a proteção da
dignidade da pessoa humana (MS nº 31.472/DF – Rel. Min. Theory Zavascki, 2015).
25

Em 1975 (BVerfGE nº 40, 121), o Tribunal Constitucional Alemão já afirmava o dever da
sociedade e do Estado de garantir às pessoas condições mínimas para uma existência humanamente
digna. (Cordeiro, Karine da Silva. Direitos fundamentais sociais e mínimo existencial: Uma pauta
emancipatória para o desenvolvimento da cidadania. Tese apresentada à banca para a obtenção de
título de Doutoramento junto à Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Porto Alegre,
2016, p. 238).
26

O mínimo existencial já é considerado para fins de limitação na tributação sobre a renda na
Alemanha no que condiz à limitação de imposições: „Wie konkret und für den einfachen Gesetzgeber
bindend die verfassungsrechtlichen Anforderungen für eine Besteuerung nach der subjektiven
Leistungsfähigkeit sind bzw. Sein können, läßt sich am Beispiel des persönlichen Existenzminimum
besonders sinnfällig demonstrieren. Aufwendungen aus dem Einkommen zur persönlichen
Existenzsicherung sind für jedermann definitionsgemäß indisponibel (zwangsläufig, unvermeidbar),
so daß subjektive Leistungsfähigkeit im Sinne einer Steuerzahlungsfähigkeit fehlt. Ein staatlicher
Zugriff auf das zur Finazierung existentieller Bedürfnisse benötigte Einkommen darf nicht zulässig,
ein Steuereingriff muß a priori verboten sein(„existenzsicherndes Nettoprinzip“). Das folgt nicht nur
aus den einfachgesetzlichen Vorschriften, sondern ist mehrfach verfassungsrechtlich abgesichert“.
(SÖHN, Hartmut. Verfassugnsrechtliche Aspekte der Besteuerung nach der subjektiven
Leistungsfähigkeit
im
Einkommensteuerrecht:
Zum
persönlichen
Existenzminimum.
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não somente de limitações, mas como políticas de incentivo,
redistribuição e indução de comportamentos voltados ao bem-estar
social e ao desenvolvimento da sociedade como um todo. A
proposta inicial é que os critérios possam partir dentro de um
contexto de justiça política e na definição das capacidades humanas
básicas elencadas por Nusbaum, quais sejam (2007, p. 76-77):
vida; saúde corporal; integridade corporal; sensações, imaginação e
pensamento; emoções; racionalidade prática; afiliação; convivência
com outras espécies; lúdico e controle do próprio ambiente.
Assim, ao invocar o princípio da proteção ao mínimo
existencial, utilizar-se-iam categorias relativas diretamente à vida,
saúde, educação, dentre outros, e se estabeleceriam, de forma
direta, os destinatários, com base: na capacidade contributiva ou
econômica; no comprometimento com questões sociais (nos casos
de empresas); na tentativa de redução de impactos
socioambientais; e assim por diante.
O que se defende é que o legislador, ou o aplicador, não se
utilize diretamente do termo “mínimo existencial” para justificar
seu ato, mas que este seja um ponto de partida e de orientação
para sua decisão, tendo como fundamento o conteúdo claro e com
maior pretensão de objetividade, conforme acima definido. A
proposta é que se definam critérios para a estruturação normativa,
debate este que ocorreria, primeiramente, no âmbito político, para
que, após definido o conteúdo, e suas formas (normas), o aplicador
apenas avaliasse a correta aplicação ou não destas formas. Isto é,
não se defende a aplicação imediata dos critérios propostos, mas
sim que estes sejam fundamentos verificáveis e observáveis no
plano legislativo27, preocupando-se sempre com a garantia,
FinazArchiv/Public Finance Analysis, New Series, Bd. 46, H. 2, 1998, s. 162). O presente trabalho
pretende avançar no sentido de se definirem critérios dentro do campo normativo do direito
tributário. Propõe-se a definição de uma base ética pré-normativa que possa orientar a modulação
das regras tributárias que utilizem em seu escopo elementos voltados ao conceito de mínimo
existencial.
27

SARLET e ZOCKUN, 2016, p. 214: “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
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também, da segurança jurídica.
4. Conclusão
A pretensão do presente estudo, em um primeiro
momento, foi a de alertar para os problemas do uso incontrolável
do conceito de mínimo existencial, que, quando invocado para
justificar políticas estatais, ou para fundamentar decisões
administrativas ou judiciais, sem o cuidado com a definição de
critérios coerentes e cognoscíveis, resulta na ineficácia do próprio
conceito, pois este acaba sendo utilizado de forma arbitrária e não
isonômica. Outrossim, a definição abstrata do mínimo existencial,
sem um aprofundamento de seu conteúdo com pretensão de
objetividade, traz mais insegurança do que soluções, e reduz o
campo de abrangência do mesmo.
Em uma segunda análise, avaliou-se a possibilidade de
expansão da utilização do mínimo existencial no âmbito do direito
tributário, uma vez que ainda não é muito abordado na tributação.
Neste contexto, demonstrou-se que o mínimo existencial, assim
como demais questões sócias e econômicas, sem a definição de
critérios jurídicos, não pode ser fundamento de normas ou
decisões jurídicas tributárias. O emprego deste conceito nos
moldes pelos quais se aplica no direito constitucional, pelo
Supremo Tribunal Federal, em questões de direitos sociais, é
impensável no direito tributário, pois poderia ser uma justificativa
arbitrária para abusos da fiscalização, no sentido de onerar os
contribuintes sob o pretexto de promoção do mínimo existencial,
como um valor constitucional e logo, inafastável.
Entretanto, entende-se como positiva a possibilidade de
aproveitamento do conceito dentro do campo da tributação. Mas,
para isso, seria necessária a definição de critérios como maior
as condições materiais indispensáveis a uma existência digna não for respeitado, isto é, quando o
legislador se mantiver aquém desta fronteira”.

388 | XVII Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS - Volume III

pretensão de objetividade, no sentido de orientar o legislador, ou o
aplicador acerca do conteúdo do conceito de mínimo existencial,
traçando sua abrangência e seus destinatários. Desse modo,
apresentaram-se as teorias de Otfried Höffe, sobre as questões de
justiça política, e de Martha Nussbaum, com a lista de capacidades
humanas básicas, como fontes para que se possam desenvolver,
com debates políticos, os critérios jurídicos necessários à expansão
da utilização do mínimo existencial na tributação.
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Processo e justiça: o direito para
Carnelutti, Rawls e Perelman
Maria Carolina Santini Pereira da Cunha1
1 Introdução
Primeiramente, este escrito não pretende expor o alicerce
filosófico por completo. A proposta é estudar uma parcela desses
elementos. Desse modo, evoca-se alguns filósofos para buscar o
processo justo, por ser um equívoco o fato de processualistas
rejeitarem tais pensadores. A escolha dos autores abordados se deu
a partir do que seria mais apropriado à proposta do artigo, cuja
inspiração floresce após longos meses de trabalho intenso.
Divide-se em dois temas: “Processo” e “justo”. O processo,
situado no direito formal, será relacionado em sua concepção
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histórica. Abrem-se aqui outros ramos dentro do Direito
Processual: nas áreas Penal, Civil, Administrativa e Trabalhista,
mas restringe-se ao Processo Penal para delimitar o objeto de
estudo. A outra divisão se dá na Filosofia Política: dos clássicos aos
atuais teóricos destacados que trataram deste assunto.
Podem os operadores dissociar o Direito da Filosofia?
Assim, deixam para os filósofos questões que julgam irrelevantes,
como fossem técnicos processuais delegando a tarefa “subjetiva”
aos pensadores. Seria o processo justo uma utopia? O que é o
Direito – essa ciência, tão questionada? O que é argumentação e o
que é ciência? O que deve prevalecer – como resolver um conflito
entre as partes: como saber quem está certo? Pode ser relativa à
parte a justiça? Estas e outras questões serão discutidas neste
trabalho.
O artigo apresenta-se em três seções: a primeira,
Apontamentos sobre a Justiça reproduz algumas teorias filosóficas,
trazidas por autores como Francesco Carnelutti, John Rawls e
Chaïm Perelman, a segunda Do Processo traz concepções de
processualistas sobre o assunto, a qual é subdividida em A Justiça e
o Processo Penal, e Dos Juízes, a terceira O que é o Processo Justo?
traz a discussão do tema proposto para o artigo, e por fim, encerrase com as conclusões obtidas.
2 Apontamentos sobre a Justiça
Francesco Carnelutti (CARNELUTTI, 2010, p.60) faz uma
analogia da justiça como uma rocha em cima de um monte onde o
ser humano, desprovido de asas, para voar e alcançá-lo, pode
apenas “abrir passagem fatigadamente até ela escalando a escarpa
e, frequentemente, perde-se e fere as mãos. Aquilo que o guia,
aquilo que o atrai, aquilo que o eleva é a beleza daquele cume que
resplandece ao longe”. O ímpeto que lhe faz subir é a “razão; e
chama de razão cada passo que dá em seu caminho”. O significado
da justiça, que carrega inerente em seu íntimo, refrange-se como a
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luz por meio de um “prisma, em mil cores; cada raio que chega
daquela fonte é uma razão”.
John Rawls (RAWLS, 2002, p.3) expressa que a justiça é “a
primeira virtude das instituições sociais, como a verdade o é dos
sistemas de pensamento”. Acerca desse assunto, Carnelutti
(CARNELUTTI, 2010, p.119) defende que a justiça é necessária ao
mundo como nenhum outro bem, e justifica que “os homens têm,
antes de tudo, necessidade de viver em paz; mas, se não existe
justiça, é inútil esperar pela paz. Por isso, não deveria haver
nenhum serviço público ao qual o Estado dedicasse tantos cuidados
quanto ao [...] processo”. Rawls (RAWLS, 2002, p.268) se preocupa
em “saber qual a maneira justa de responder à injustiça” que
“pode, naturalmente, ter muitas explicações, e aqueles que agem
injustamente muitas vezes o fazem com a convicção de que estão
perseguindo uma causa superior”. Nesse sentido, pondera que uma
sociedade bem-ordenada “tende a eliminar” ou, no mínimo,
“controlar as propensões humanas para a injustiça”.
A teoria rawlsiana (RAWLS, 2002, p.212) é a seguinte: para
aplicação dos princípios da justiça, ao aceitar determinada
constituição como justa, o cidadão “pensa que certos
procedimentos tradicionais são apropriados”. Todavia, ele “precisa
verificar quando as leis elaboradas pela maioria devem ser
obedecidas e quando devem ser rejeitadas, como não vinculantes”.
Em suma, “ele precisa saber determinar os fundamentos e limites
das obrigações e deveres políticos”. Oliveira (OLIVEIRA, 2014,
p.410) afirma que a reedificação de normas indica uma postura
ativa que reflete a atitude motivada, deliberadora e decisória do
agir moral. Desse modo, um ato pode ser tido como justo somente
se aparenta justo a um indivíduo “moralmente competente em
circunstâncias ideais (onde as pessoas morais reconhecem
publicamente os princípios da justiça)”.
Para Weber (WEBER, 2016, p.413), há prevalência do ideal
do justo sobre o bem. O primeiro não afasta o segundo, ao
contrário, baseia-se nele. Entretanto, noções éticas de vida boa
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raramente são associáveis, por sua discrepância de convicção e
modos de vida. Segundo ele (WEBER, 2016, p.413), os “bens
primários não são concepções de vida boa no sentido de valores
pessoais, mas são ideias políticas, visto serem condições de
pertença social e do exercício pleno de cidadania”. Compõem o
mínimo essencial “para os cidadãos serem membros cooperativos
de uma comunidade política (WEBER, 2016, p.413)”. Weber
(WEBER, 2016, p.413) afirma ser evidente a existência de uma
ideia normativa de indivíduo subentendido no liberalismo político
de Rawls, o que se pode denominar de base moral do político.
Para entender a justiça, faz-se pertinente trazer a história a
seguir, contada por um anônimo (ANÔNIMO, 2006, p.367-368):
certa vez houve uma briga arriscada no Terreiro do Passo, entre as
Donas Justiça e Cobiça. Esta deu uma “punhada em um olho à
Justiça, tão grande que lho lançou fora e, dando-a por morta [...]
acolheu-se para o Passo”. Quem a encontrasse, “a havia de mandar
pôr na forca, assim por ser homicida e ladra como por ser Cobiça,
que não se permite no Passo”. Escondeu-se na loja de mercadores,
mas, “temendo que a vendessem barato passou para a Rua dos
Ourives”. Acolheu-se ao sagrado, junto de religiosos e freiras, a fim
de esconder à ação da justiça. Se recolheu no castelo fazendo
revoltas que a degredaram por fronteiras onde se deu em ladra
com desaforos, por roubar “a olhos vistos até os pagamentos dos
soldados e destruía a Fazenda de el-rei”. Temendo por isso a forca,
mudou-se para Castela. Lá “se fez natural, com tanta audácia e
excesso que, em breve tempo, assolou toda a Espanha com
tributos, para engordar, porque ia muito magra deste reino”.
Deram-na ao Mundo Novo, para se repararem dos danos, onde fez
estragos: “matou [...] índios para se encher de ouro”. O mundo,
tempestuoso e, arriscando se perder com esta fera, oportunizou-se
a solução e “resolveu-se com maduro conselho que só a justiça
direita lho podia dar, mas esta estava torta com um olho menos
que lhe tirou a Cobiça. Puseram-lhe um olho de prata”, a fim de
endireitar-lhe, daí porque trazia a prata nos olhos, e o olho na
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prata a deixou mais torta. Apenas no céu se encontrava, no
presente momento, Justiça direita. “A Cobiça é mãe de todos os
ladrões e a Justiça se lhe acanha quando não é direita (ANÔNIMO
DO SÉCULO XVII, 2006, p.369)”.
Na Suma Teológica, Tomás de Aquino (2001-2002, p.371,
grifo do autor), surge a pergunta se a verdade é imutável. Cita
Agostinho: “A verdade não é igual à mente, pois seria mutável
como ela”. Ademais, o que permanece após toda mudança é
imutável. Seguindo seu raciocínio, expõe que “a verdade
permanece depois de toda mudança.” Verdadeiro dizer que “isto é
ou isto não é.” Então conclui que a verdade é imutável. E continua
que “se a verdade de um enunciado muda, muda sobretudo em
razão da mudança da coisa.” Sendo assim, não muda. Elenca
Anselmo: “a verdade é uma certa retidão, consistindo em que uma
coisa realiza o que está na mente divina.” Exemplifica com a
seguinte proposição: “Sócrates está sentado recebe da mente divina
o significado de que Sócrates está sentado, e ela significa isso,
mesmo quando Sócrates não está sentado. Por conseguinte, a
verdade da proposição não muda de modo algum”. Explica
(AQUINO, 2001-2002, p.371) que a mesma realidade é causa das
proposições de que Sócrates está, estará ou esteve sentado e,
portanto, a verdade delas é a mesma. Contudo, há necessidade de
que uma dessas proposições seja verdadeira para que sua verdade
permaneça imutável e pelo mesmo motivo a verdade de qualquer
outra proposição.
Carnelutti (CARNELUTTI, 2010, p.27) exprime que a
injustiça perturba a ordem e a paz social. Para isso, é preciso que os
litigantes concordem com um acordo justo; não se pode crer que
“um dos dois se renda à vontade do outro se esta for injusta”;
nessa circunstância, há só aparência de paz, visto que “paz sem
justiça não é paz”. E que a “moral não aconselha nunca a vilania:
resistir ao comportamento injusto do adversário não é contrário,
mas conforme a moral”. Informa que na lide há uma injustiça
implícita. “Com efeito, não é possível que os dois litigantes tenham
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razão, isto é, que tanta pretensão quanto à oposição correspondam
à justiça: ou uma é justa ou a outra é justa, ou uma e outra apenas
são justas em parte”.
Perelman (PERELMAN, 2004a, p.195) aduz que é problema
vasto a relação entre a verdade e a justiça: “de fato, a ficção fornece
um exemplo extremo em que, por preocupação com equidade, o
júri qualifica erradamente os fatos dos quais deve conhecer, mas
este não é o único caso em que o direito atribui maior importância
a outros valores que não à verdade”, apesar de “o respeito a esta
seja ligado a um dos valores fundamentais do direito, a saber, a
segurança jurídica. Em nosso direito, a mentira só é punível se a
testemunha comprometeu-se sob juramento a dizer a verdade,
toda verdade e nada mais que a verdade”. Explicita (PERELMAN,
2004a, p.8-9) que os raciocínios jurídicos “são acompanhados por
incessantes controvérsias, e isto tanto entre os mais eminentes
juristas quanto entre os juízes que atuam nos mais prestigiosos
tribunais”. Destarte, “o papel do jurista, [...] seria o de preparar,
com suas reflexões e [...] análises, a solução mais justa em cada
caso específico”. O filósofo (PERELMAN, 2004a, p.10) relata que é
por meio de controvérsias, oposições dialéticas, e das
argumentações em sentido diverso que se elabora o direito. [...] E
“admitia-se como justa uma decisão conforme à regra da justiça
que exige tratamento igual de casos essencialmente semelhantes”.
Em Retóricas, (PEREMAN, 2004b, p.359-360) observa que
se deve apurar os dois lados da história, ouvir testemunhas,
analisar provas físicas do processo. O choque de palavras em
contraste com fatos provocaria, em tese, ao menos, a elaboração do
acontecido, conduzindo o julgador à verdade. A busca pela verdade
material, na hora de tomar uma decisão, é aperfeiçoada pelo
discernimento que surge apenas no momento em que, com relação
a um mesmo objeto, “as opiniões se chocam, as aparências se
opõem, as impressões deixam de concordar. [...] Desse modo, “ficase sabendo [...] que há opiniões falsas, aparências ilusórias e
impressões enganadoras, mas nem todas são dessa natureza: é
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preciso um critério para salvar o que merece ser salvo.” O filósofo
designa a relevância dos juízos de valor e que a retórica deve voltar
a ser um estudo vivo, que pondera que se deva pesar argumentos
opostos [...] comparando contradições das partes “que é possível
decidir qual delas tem razão" (MILL, 1866 apud PERELMAN,
2004b, p.89).
É perceptível que o tema “verdade” foi debatido ao longo de
séculos por diversos autores, diante da dificuldade de estabelecê-la,
a fim de se descobrir quem está com a razão no processo. O
processo é um instrumento, um método, uma forma de resolver
conflitos; é uma disputa processual que incrementa garantias
constitucionais às partes. O Direito é definido por Kant pela Justiça.
Debate-se o que é justo. Weber (WEBER, 2013, p.41) afirma que é
necessário recorrer à razão para se ter uma definição universal do
que é justo, e diferencia direito natural e direito positivo: “o direito
natural (a razão) trata dos princípios; o direito positivo das leis.
Estas dizem o que é lícito, aqueles estabelecem o critério de justiça”.
Eis a lei universal do direito kantiana: agir com o livre arbítrio
coexistente entre a liberdade de outro ser humano, uma lei racional
estabelecedora dos critérios de ações justas ou injustas. Para Weber
(WEBER, 2013, p.42), é o “imperativo categórico do Direito. Está
clara a ideia da coexistência das liberdades externas. São
irrelevantes as motivações internas do sujeito agente. É
exatamente nisso que se distingue a legislação jurídica da legislação
ética”. O autor2 questiona o que seria uma ação justa.
Salienta (WEBER, 2013, p.42) ainda que a ênfase de Kant
na doutrina jurídica refere-se à noção de justiça como liberdade,
“como coexistência de liberdades externas. Se uma ação que pode
coexistir com a liberdade de qualquer um segundo uma lei
universal for impedida por alguém, estará caracterizada a
injustiça”. É um critério de justiça formal a coexistência de
2 Weber expõe que, para Kant, “uma ação é justa, quando por meio dela, ou segundo a sua máxima,
a liberdade do arbítrio de um pode coexistir com a liberdade de qualquer outro, segundo uma lei
universal” (Kant, 1982, p. 337).
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liberdades conforme as leis universais, já que em vez de indicar o
que seria justo, fornece um procedimento pelo qual a justiça se
realiza.
3 Do Processo
Carnelutti (2010, p.11) assume que “as pessoas são ávidas
por diversão, e o processo é um meio para isso”. Compara a
representação cênica ou jogo esportivo com o processo, cujo traço
comum está em cada um ter suas próprias leis; mas “se o público
que assiste tanto a um quanto a outro não as conhecer, não
compreenderá nada.” O processo é um jogo, com regras próprias, e
o autor (CARNELUTTI, 2010, p.11) esclarece que se essas regras
forem injustas, os resultados do processo “correm o risco de não
serem justos”. Ressalta (CARNELUTTI, 2010, p.13) que o “interesse
público, que constitui uma espécie de halo em torno do processo, é
o signo infalível do drama que nele se ventila, assim como de seu
valor para a sociedade e para a civilização”. A esse drama nomeiase discórdia.
As palavras concórdia e discórdia e expressões como de
acordo, importantes para o Direito “provém de corde (coração): os
corações dos homens unem-se ouse separam; a concórdia ou a
discórdia é o germe da paz ou da guerra.” O processo, sub-rogado
da guerra, é um modo de domesticá-la. Assim como um duelo. Em
vez de bellum omnium contra omnes (a guerra de todos contra
todos), é a guerra de um contra um. Tanto é a origem do processo,
como um combate, era feito duelo e o vencedor indicaria o juízo de
Deus. Desse modo, o autor expressa que deveria haver legenda nos
tribunais, para melhor compreensão das pessoas aos dramas nelas
representados. Sugere então a antiga máxima: concordia minimae
res crescunt, discordia maximae dilabuntur (pela concórdia as
coisas mínimas crescem, pela discórdia até as maiores são
desbaratadas). Ali se vê tristes consequências da luta “entre aqueles
a quem um muro e uma fossa cercam.” O Direito processual difere
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do material. Isso se evidencia no processo penal, ao
transparecerem injustiças noticiadas.
3.1 A justiça e o Processo Penal
Carnelutti (CARNELUTTI, 2003, p.13) rememora “um
jurista italiano de extrema sensibilidade”, processualista que
inaugurava um “patético discurso”, o qual tinha um tom fúnebre:
“era em comemoração ao processo; mas o direito não pode viver
sem o processo, como um homem não pode viver sem o coração”.
Declara (CARNELUTTI, 2010, p.11) que o mundo “tem necessidade
de paz para percorrer seu itinerário; mas a paz tem necessidade de
justiça, como o homem tem de oxigênio para respirar [...]” Sobre o
processo penal, demonstra que o castigo não pode ser rápido como
é o delito. Castigar é, antes de tudo, julgar; ao contrário do delito,
que é, frequentemente, sem juízo. Se o tivesse, não teria cometido
o crime. Enquanto que um castigo sem juízo seria nada mais do
que outro delito.
Carnelutti (CARNELUTTI, 2010, p.125) lança a dúvida:
“quando se condena a um imputado um certo número de anos,
meses e dias de reclusão, quem pode garantir que seja essa a
medida justa da pena?” O autor atenta para a necessidade de
perder “a ilusão de que se pode obter por força a justiça neste
mundo. Ilusão perigosa por desviar “os homens do único caminho
que leva à justiça: esse caminho não é o da força, mas o do amor”.
Goldschmidt (GOLDSCHMIDT, 1936. pp.300 e 301. Apud LOPES
JUNIOR, 2011, p.370) centraliza os atos judiciais nas sentenças
(resoluciones), constituindo declarações de vontade emitidas pelo
juiz com o fim de determinar o que estima justo. É injustiça a
sentença que reconhece como direito o que não é na realidade, e
isso sempre conduz a uma aplicação inadequada do direito. Assim,
a sentença é resultado de uma atividade mental e, em
consequência, pode ser justa ou injusta (sentença iniqua); e uma
expressão da vontade e do poder do juiz.
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Rawls (RAWLS, 2002, p.261) adota princípios concebidos
para preservar a integridade do processo jurídico: “deve haver um
esforço escrupuloso para determinar se houve uma infração e para
impor a pena correta”; visando “[...] a condução ordenada de
julgamentos e audiências; deve conter normas quanto às provas,
garantindo procedimentos racionais de informação” Apesar das
variações em tais procedimentos, “o estado de direito exige alguma
forma de processo devido” que seria “concebido para verificar a
verdade, [...] coerente com os outros objetivos do sistema jurídico,
[...] se ocorreu uma violação e em quais circunstâncias. [...] Os
julgamentos devem ser justos e abertos, mas não ser influenciados
pelo clamor público”.
Expectativas e exigências são inerentes a função de julgar.
A carga das decisões se reflete na vasta doutrina: pressiona,
discute, analisa criteriosamente a clássica e atemporal figura dos
juízes continua sendo tema de diversos periódicos.
3.2 Dos juízes
Silva (SILVA, 1998, p.198) define que “juízes devem ser
independentes e imparciais, e ninguém pode ser juiz em causa
própria. Os julgamentos devem decorrer de forma equitativa e em
público, mas não devem estar sujeitos à pressão da opinião
pública”. E que há legisladores inesperados, magistrados, bem
como advogados principiantes; que pode carecer o amor à
profissão; ainda que haja os mais treinados e dedicados homens, o
obstáculo legislativo ou processual, apresentado atualmente, é
“espécie de problema da quadratura do círculo.” (CARNELUTTI,
2003, p.13)
Carnelutti (2010, p.33, grifo do autor) é representativo
desta visão: “o processo serve, pois, em uma palavra, para fazer
que entrem em juízo aqueles que não o têm.” E “juiz é alguém que
tem juízo; se não o tivesse, como poderia dá-lo aos demais? Diz-se
que tem juízo aqueles que sabem julgar”. O autor (2010, p.59)
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orienta que o juiz deve ter juízo crítico, “depois de verificar a
existência de um fato, tem de ponderar seu valor.” O compromisso
do juiz, na realidade, ultrapassa as condições humanas. O caráter
do homem, sua angústia e sua tragédia são sua limitação ou sua
parcialidade. O magistrado um ser com simpatias, antipatias, o
que, no limite do possível, tem de saber superar e se distanciar a
fim de cumprir com seu ofício. (CARNELUTTI, 2010, p.123)
Na concepção de Carnelutti (CARNELUTTI, 2010, 124, grifo
do autor) “dentre todos os ensinamentos de Cristo, existe um que
está mais subestimado e esquecido do que qualquer outro: nolite
judicare (não julgareis). Não existe juízo humano que não esteja
mais ou menos viciado de erro”. Sustenta (CARNELUTTI, 2010,
p.124) que para julgar “deve-se ver até o fundo, e o homem não vê
um palmo a frente de seu nariz”. O magistrado “mais do que
nenhum outro homem, está condenado a errar. Sua tragédia, se
tem elevação moral, não é tanto a de errar, quanto a de saber que
seu erro, além do mais será irremediável”.
A fórmula legada pelos romanos, “res indicata pro veritate
habetur (a coisa julgada se tem por verdade) não se atreve a
declarar que a coisa julgada é a verdade, mas que a considera como
tal”. Não há outra justiça senão a divina; mas tal justiça, e nisso
consiste imponente mistério, se dispõe na beneficência. A a única e
verdadeira virtude do advogado e do juiz, que os faz dignos de seu
encargo, é “amar aquele a quem devem conhecer e julgar”, por
mais desmerecedor que aparente do amor.
O juiz, em especial, deveria ser um núcleo de amor. O que
não descarta seu supremacia e seu dever punitivo, uma vez que o
“castigo do pai é o seu mais puro ato de amor. Mas uma coisa é o
castigo de quem se acredita bom diante do mal, e outra coisa o de
quem se sente igual e irmão seu”. Dessa maneira, se o magistrado
julgar “com amor, […] seu juízo se aproximará o humanamente
possível […] irradiará dele um exemplo que, em uma sociedade
cada vez menos dominada pelo egoísmo, tornará cada vez menos
necessário seu triste ofício” (CARNELUTTI, 2010, p.126).
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Carnelutti (CARNELUTTI, 2010, p.60) desenvolve verdades
sublimes de forma poética: “O juiz deveria dizer de si, enquanto
cumpre com seu mister: ‘Sou uma pessoa que, quando o amor faz
soprar o vento desse modo, vou dando significação à voz que fala
no meu interior’”. O cerne deste debate tem por escopo instigar a
discussão com fulcro no processo justo, exposto a seguir.
4 O que é o Processo Justo?
Carnelutti (CARNELUTTI, 2003, p. 7) aponta que
Calamandrei “[...] atribuiu resolutamente ao processo a justiça
como fim; e sobre isso todos se colocaram de acordo”. Ao encontro
disso é o pensamento de Emile Zola, escritor do século XIX: “Podeis
ser o único de vossa opinião; se tiverdes dito a verdade, se tiverdes
avançado um julgado justo, nada poderá apagá-lo, nem os homens,
nem as coisas. Assim é, e assim ficará”. Na tradição rawlsiana
(RAWLS, 2002, p.213), procedimento como o processo político
regido pela constituição.
Segundo ele, uma Constituição justa seria um
“procedimento justo concebido para assegurar um resultado justo”.
A primeira dificuldade na “busca do ideal de justiça procedimental
perfeita” seria projetar um procedimento justo. Diverge-se
(RAWLS, 2002, p.92) da justiça procedimental pura, que verifica-se
“quando não há critério independente para o resultado correto”,
mas existe um “procedimento correto ou justo, de modo que o
resultado será também correto ou justo, qualquer que seja ele,
contanto que o procedimento tenha sido corretamente aplicado”.
Na interpretação de Sandel (SANDEL, 2012, p.177), “uma lei
é justa quando tem a aquiescência da população como um todo.
Mas essa também é uma alternativa complicada a um verdadeiro
contrato social. Como pode um acordo hipotético desempenhar o
papel moral de um acordo real?” O filósofo (RAWLS, 2002, 327)
admite: “Como, entretanto, uma constituição justa, mesmo em
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condições favoráveis, é um caso de justiça procedimental
imperfeita, o povo pode, não obstante, decidir de forma errada”.
Para Rawls (RAWLS, 2002, p.214), não pode ser
implementado o ideal da justiça procedimental perfeita, mas o
melhor sistema possível de alcançar é o da justiça procedimental
imperfeita. Alguns sistemas, todavia, “tendem mais do que outros a
resultar em leis injustas”. Logo, o segundo problema, “é selecionar
dentre ordenações processuais ao mesmo tempo factíveis e justas,
aquelas que têm maior probabilidade de conduzir a uma ordem
legal justa e eficaz”.
Henry Thoreau (THOREAU, 2011, p.11), em seu livro a
Desobediência Civil, denunciava que “a lei jamais tornou os
homens mais justos, e, por meio de seu respeito por ela, mesmo os
mais bem-intencionados transformam-se diariamente em agentes
da injutiça”. Um exemplo de justiça procedimental imperfeita,
como afirma Rawls (RAWLS, 2002, p.91), é o processo criminal,
cujo resultado almejado é que seja dada a declaração de culpa do
réu apenas se ele cometeu o crime do qual é acusado. “O
procedimento do julgamento está estruturado para buscar e
estabelecer a verdade em relação a isso”. Inobstante, reconhece o
filósofo (RAWLS, 2002, p.91) que soa impossível “determinar as
regras legais de modo que elas sempre conduzam ao resultado
correto”.
A doutrina processual examina quais os procedimentos e
critérios de provas, entre outros elementos, “são os mais indicados
para alcançar esse propósito de uma forma coerente com as outras
finalidades da lei”. Ainda que a lei seja minuciosamente obedecida,
e os processos conduzidos de forma justa e adequada, pode-se
chegar ao resultado desacertado. “Um homem inocente pode ser
considerado culpado, um homem culpado pode ser libertado”.
Nesses casos há um erro judiciário: “a injustiça não nasce da falha
humana, mas de uma combinação fortuita de circunstâncias que
frustra a finalidade das normas legais” (RAWLS, 2002, p.92).
Thomas Morus, em Utopia, define um mundo muito diferente; que
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foi considerado um lugar que não existe, como sua própria
definição etimológica. Carnelutti (CARNELUTTI, 2003, p.30) se
posiciona: “o direito natural, tal como foi concebido no século das
luzes, é bom para a cidade de Utopia, mas a cidade de Utopia não
pertence a esta Terra”.
Carnelutti (CARNELUTTI, 2003, p.15) perfilha que “o
Estado convertido em um fantoche, o juiz convertido em uma
parte, a obediência à lei convertida em uma culpa, acrescentando a
desordem da lei e do processo”. Desta maneira, “a insuficiência do
direito positivo se revela em comparação com o direito natural”. De
outro lado, o processualista (2003, p.16, grifo do autor) adverte que
se ilude crer no direito natural quem ignora que este “governa o
direito positivo não apenas no sentido de que se não existisse o
direito natural o positivo não existiria”, mas “no sentido de que
quando não se conforma ao direito natural, o direito positivo não
pode operar”. Na medida em que o direito natural, “enquanto opera
por intermédio da consciência”, não necessita de juiz nem de
polícia Carnelutti justifica que são “indispensáveis, pelo contrário,
ao direito positivo”. Nesse contexto, “a premissa, incontroversa,
como se costuma dizer, postula a distância entre direito positivo e
direito natural”. Menciona o autor (CARNELUTTI, 2003, p.17, grifo
do autor). os preceitos do direito natural, moral de prescrição
insuficiente para “estabelecer a paz entre os homens”. Com a
trilogia de Ulpiano “Honeste vivere, neminem laedere, suum
cuiquetribuere (viver honestamente; não prejudicar a outrem; dar
a cada um o que é seu)”, o autor questiona: “mas quem, hoje não
sente sua insuficiência diante dos problemas que encara a
humanidade?”
Carnelutti (CARNELUTTI, 2003, p.8, grifo do autor) insiste
que o problema é ser impossível a inclusão da regra sem a exceção
no conceito de justiça: “por mais que soe paradoxal, pode-se dizer
que o problema da justiça, muito mais do que o problema da regra,
é o problema da exceção”. E que o estudo do processo faz
compreender que o juízo, “vertendo in onum (reduzindo à unidade)
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o passado e o futuro, volta a submergir na realidade (inteira, como
existência e como possibilidade), de onde havia sido extraído ou
abstraído, a fim de poder observá-la”. O juízo, por isso supera a
regra que é abstrata, incluindo a exceção. “A reintegração da parte
no todo constitui seu caráter universal. A estrutura do juízo [...]
garante ao direito ou deveria garantir-lhe a função da justiça”
(CARNELUTTI, 2003, p.8).
No século XX, Kelsen foi o principal teórico que introduziu
o Positivismo, separando totalmente o direito da moral. Houve
diversos debates e a partir daí, no Direito, estava dada a dicotomia,
a bifurcação. Os indivíduos não têm mais certeza de nada. O póspositivismo resume tudo na argumentação. Nela, não há limites: é
vencer ou perder. Os litígios tornaram-se cada vez mais
inescrupulosos e inevitáveis ao menor desentendimento – e não se
pensa mais se está certo ou não, a regra é vencer. O pensamento
atual é trabalhar em uma argumentação para disputar os méritos e
a glória sem a devida pretensão. O objetivo a atingir é apenas entre
profissionais que se formam para obter sucesso através de casos
ganhos, independentemente de seu cliente ter razão; de ser
culpado ou inocente.
A função é usar a lógica, racionalmente, argumentando em
discursos feitos para trilhar o caminho da disputa, no sentido de
competição. Cada vez que uma contenda opõe adversários, seja
jurídica, seja em campos de batalha, as duas esferas reivindicam o
triunfo da justiça. “E, se uma voz neutra pleiteia o fim do conflito,
graças a uma decisão justa ou pela conclusão de uma paz justa,
ninguém a acusará de parcialidade, pois cada qual está convencido
de que a justiça triunfará com a vitória de sua própria causa
(PERELMAN, 1996, p.146)”.
Weber (WEBER, 2016, p.400) afirma que o critério de
justiça não deve ser procurado no direito positivo, o qual exprime
apenas o que é lícito ou ilícito, mas nas leis da razão. Kant articula
os “princípios metafísicos do direito”. Conclui o autor (WEBER,
2016, p.400) que a concepção de justiça tem base moral, não
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significando que, ao discutir direitos como o de equidade e o de
necessidade, Kant tenha aplicado realmente essa base teórica, mas
certamente “nesses casos os juízes devem ater-se ao direito estrito”
– às cláusulas contratuais: o direito positivo. Carnelutti escrevia no
século passado sobre a morte do direito, que estava próxima. O
espectro da jurisdição que ainda sobrevive. Um processo justo há
de ser coerente, prudente, de caráter moral. A verdade é uma só,
com diversos pontos de vista. “São questões sobre justiça. Para
responder a elas, precisamos explorar o significado de justiça”
(SANDEL, 2012).
Carnelutti (CARNELUTTI, 2010, p.120) alerta para a ilusão
de que o Estado tenha cumprido com seu papel, na criação dos
códigos de processo civil e penal, trazendo melhorias na
administração da justiça. Desengana que nossas leis não são
perfeitas, por mais que sejam boas. O vício consiste mais do que
nas leis, nos homens e nas coisas. Afinal, como podemos julgar um
caso desconhecendo o que é justo? Discussões versam sobre esse
assunto como um desafio infindável. Da tradição romana ao Estado
de Direito e seu constitucionalismo, o justo transcende às garantias
fundamentais.
5 Considerações finais
O trabalho expôs o desafiante tema no que concerne ao
processo justo. O Direito é um todo, indivisível e único, apesar de
suas ramificações. Nessa interligação, percebe-se a importância da
filosofia, muitas vezes ignorada. Grande parte da literatura
processual expõe o assunto de maneira bifurcada, como se a
Filosofia fosse separada do Direito, e demonstrando o processo
justo como utópico. Diante do exposto, o que resta para uma
sociedade que confia e delega suas pretensões – na esperança de
resolução de seus conflitos – a um magistrado que renega questões
de debate, que em vez de discutir, entrega à Filosofia, aos filósofos,
aos pensadores, como que se dispensando de pensar?
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O Direito é uma luta; o tribunal de júri, um jogo que requer
estratégias diversas, raciocínios rápidos e muitos questionamentos
e ponderações. A justiça é o direito, e não a lei. O justo ainda é
consenso? Hábitos mudam com o tempo, mas a ética é imutável.
Senão, deixa de ser o que é, perdendo a sua própria definição. No
campo jurídico, o capital do Direito é a Justiça. É função do
graduando aprender seu significado; e do profissional, exercer seus
conhecimentos com prudência nas mais variadas funções.
O processo justo não se confunde com sentença justa,
muito embora sejam diretamente dependentes. Não há sentença
justa sem processo justo nem processo justo sem sentença justa. Se
a sentença foi injusta significa que houve falha em algum ponto do
processo, o qual não se limita aos trâmites e definição legal, mas
também à ação do juiz ou órgão julgador. Espera-se uma
compreensão, por parte dos juristas, de que a Filosofia não está
separada do Direito. Ela é não apenas auxiliar, mas também uma
forma de conduzir o operador do Direito à sabedoria necessária ao
julgamento.
A busca pelo justo é eterna. Sem ele não há Direito, mas
deturpação; o profissional deve ter dentro de si esse ideal. O
magistrado deve julgar colocando-se no lugar da parte, sem
preconcepções, tendo em mente que sua realidade é diferente. Eis a
grande lição do Direito: “não julgar”. Aparente contradição: como
pode o juiz não julgar? Assim, é preciso consciência desde o início
do processo e um julgamento cuidadoso sem leviandade. Desse
modo, julgar é dominar-se de pré-julgamentos, sem prédeterminar a sentença, tendo consciência desde o início do
processo para não laborar em equívoco.
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