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Apresentação 
 

Draiton Gonzaga de Souza 1 
 
 
Foi-me solicitado pelo professor Leandro Cordioli que 

escrevesse algumas breves palavras de apresentação dessa obra, 
fruto do “esprit de finesse” de meus amigos. Diante de tamanha 
generosidade, sou arrebatado por profunda gratidão a muitas 
pessoas e instituições.  

Agradeço ao professor Leandro Cordioli, pesquisador sério e 
profundo, a gentileza de ter concebido esse projeto. Professor 
Cordioli é um pensador comprometido com a busca da verdade na 
sua atividade intelectual, seja como jurista, seja como filósofo; em 
breve, vai nos brindar com uma extraordinária tese de doutorado 
que será referência na filosofia prática, orientada por mim e pelo 
professor Dr. Elton Somensi. 

Agradeço à ULBRA (Universidade Luterana do Brasil), na 
pessoa do Magnífico Reitor professor Dr. Ricardo Willy Rieth, 
exemplo de intelectual e de retidão, esse gesto de apreço, no meu 
retorno à casa em dois sentidos: volta à minha cidade natal, 
Canoas, e à ULBRA, instituição na qual dei meus primeiros passos 

                                            
1 Decano da Escola de Humanidades (PUCRS). Professor homenageado na 2ª Jornada Ulbra de 

Filosofia do Direito, "Filosofia e Direito: Um Diálogo Necessário para a Justiça", realizada na 

Universidade Luterana do Brasil, Campus Canoas, em 2017. Pós-Doutorado pela Ruhr Universität 
Bochum (Alemanha). Pós-Doutorado pela University of Tübingen (Alemanha) por três 

oportunidades. Doutorando em Direito (PPGDir, UFRGS). Doutor em Filosofia pela Universidade de 

Kassel (Alemanha). Mestre em Filosofia (PPGFil, PUCRS). Mestre em Direito (PPGDir, UFRGS). 

Bacharel em Filosofia (PUCRS). Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais (PUCRS). Decano da Escola 
de Humanidades (PUCRS). Professor titular nos Programas de Pós-Graduação em Filosofia e Direito 

(PUCRS). Advogado. Vice-Diretor do CDEA (Centro de Estudos Europeus e Alemães - UFRGS - 

PUCRS -DAAD). Recebeu, em 2003, prêmio do DAAD, e, em 2013, da Fundação Alexander von 
Humboldt (Humboldt-Alumuni-Preis) devido ao engajamento na cooperação acadêmica Brasil-

Alemanha. E-mail: dsouza@pucrs.br 
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de atividade docente no nível superior, em 1990, a convite do meu 
ex-professor de matemática Osmar Rufato, no Colégio Cristo 

Redentor, também em Canoas. Lamentavelmente, após um 
semestre de atividades na ULBRA, pedi demissão, pois recebera 
bolsa para me dedicar, em tempo integral, ao mestrado em 
Filosofia na PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul). 
Gostaria de agradecer aos organizadores dessa obra, 

professora Alessandra Mizuta de Brito, professor Elton Somensi de 
Oliveira, professor Everton Miguel Puhl Maciel e Desembargador 
José Conrado Kurtz de Souza, que tiveram o enorme trabalho de 
reunir, revisar e ordenar os textos recebidos. Já organizei algumas 
obras coletivas e sei que se trata de trabalho árduo. 

Agradeço aos professores, magistrados e estudantes que 
dedicaram parte de seu precioso tempo tanto na redação do texto 
como na participação e organização do evento realizado em 
novembro de 2017, no Campus da ULBRA, em Canoas. Esse 
Congresso - incluindo o recital de órgão na Capela da ULBRA com 
obras de Johann Sebastian Bach - foi o melhor presente de 
aniversário que já recebi na minha vida, uma vez que completei 52 
anos durante o Congresso. 

A vida concedeu-me copiosas bênçãos e uma delas é contar 
com a amizade dos colaboradores dos dois volumes que integram 
essa obra! A atividade intelectual é, em parte, trabalho solitário, de 
longas leituras, revisitação de textos e reflexão na “beata solitudo”. 

É verdadeira ascese: em grego “askesis” (exercício). Mas não se 
restringe a essa dimensão! A vida no espírito também é um 
exercício comunitário, na medida em que, com os outros, temos a 
oportunidade de compartilhar nossas ideias, testá-las, aprimorá-

las, especialmente nas Ciências Humanas e Sociais, já que não 
trabalhamos num ambiente com reagentes e microscópios como 
nas Ciências da Natureza (Naturwissenschaften). Nosso 
laboratório, nas Ciências do Espírito (Geisteswissenschaften), são 
os seminários, congressos, simpósios na Universidade e nas 
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churrascarias (Sym-posium), como aconteceu durante esse evento 
em terras gaúchas. Se Platão tivesse vivido no Rio Grande do Sul, 

seguramente o Banquete (em grego “Symposium”) teria outra 
denominação. 

E nas discussões dos três dias do evento em Canoas, saí 
ainda mais agraciado, por ter crescido intelectual e humanamente. 

Tomo, à guisa de conclusão, emprestado do hebraico uma 
estrutura linguística que, para expressar o grau superlativo (como 
ocorre no triságio), utiliza três vezes a mesma palavra e digo-lhes 
com profunda gratidão por essa homenagem: obrigado, obrigado, 
obrigado!!! 

 
Frankfurt, novembro de 2018. 

 





 
 
 

Apresentação 
 

Alessandra Mizuta de Brito1 

Elton Somensi de Oliveira2 

Everton Miguel Puhl Maciel3 
José Conrado Kurtz de Souza4 

Leandro Cordioli5 
 
 
A presente obra "Filosofia e Direito: Um Diálogo Necessário 

para a Justiça" é fruto de um evento realizado em homenagem ao 
professor Dr. Draiton Gonzaga de Souza, Decano da Escola de 

                                            
1 Doutoranda em Educação (ULBRA, Canoas). Doutora em Direito Processual Civil (PPGDir, PUCRS: 

Bolsista CAPES). Mestra em Direito Empresarial e Cidadania (UNICURITIBA). Especialista em 

Direito Privado (IBEJ/CESCAGE) e em Metodologia e Didática do Ensino Superior (CEULJI/ULBRA). 
Bacharela em Direito (Faculdade de Direito de Curitiba). Professora e Coordenadora do Curso de 

Direito (ULBRA, Canoas). Advogada. Membro da Comissão de Educação Jurídica (OABRS). 
Avaliadora ad hoc do BASIS (MEC/INEP). E-mail: alessandra.mizuta@gmail.com 
2 Doutor em Filosofia do Direito (PPGDir, UFRGS). Mestre em Teoria do Direito e do Estado 

(PPGDir, UFRGS). Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais (UFRGS). Professor do Curso de 

Bacharelado em Direito da Escola de Direito (PUCRS). Professor do Curso de Especialização em 
Direito de Família e Sucessões da Escola de Direito (PUCRS). Professor do Curso de Especialização 

em Compliance da Escola de Direito (PUCRS). Professor do Programa de Pós-Graduação em Direito 

(PUCRS). Coordenador do Curso de Bacharelado em Direito (PUCRS). E-mail: 
elton.somensi@pucrs.br 
3 Doutor em Filosofia (PPGFil, PUCRS). Mestre em Filosofia (PPGFil, UFPel). Graduado em Filosofia 
(UFPel). Professor Adjunto (UNIFAP, AP). E-mail: jornalistamaciel@gmail.com 
4 Mestrando em Filosofia (PPGFil, PUCRS). Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais (PUCRS). 
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS). E-mail: 
kurtzconrado@gmail.com 
5 Doutorando em Filosofia (PPGFil, PUCRS: Bolsista CAPES). Mestre em Direito (PPGDir, UFRGS). 
Especialista em Direito Civil: Contratos numa Economia de Mercado (UFRGS). Especialista em 

Direito da Economia e da Empresa (FGV). Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais (PUCRS). 

Professor de Direito (ULBRA, Canoas). Advogado. Professor Líder do GPFDir. Site: 
www.GPFDir.com. E-mail: LeandroCordioli@me.com 
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Humanidades (PUCRS): a 2ª Jornada Ulbra de Filosofia do Direito. 
O evento buscou retratar a necessária transdisciplinaridade, 

explorando a intersecção entre filosofia, justiça e Direito, em que 
cada ramo da ciência pôde contribuir e receber contribuições do 
outro. Para tanto, contou com o esforço intelectual de mais de vinte 
e cinco pesquisadores que apresentaram os seus trabalhos nos dias 

20, 21 e 22 de novembro de 2017, no Curso de Direito da 
Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), Campus Canoas. 

Logo que começamos a organizar o evento, surgiram 
professores, orientandos e autoridades desejosos de participar e 
apoiá-lo. Aliás, desde a primeira edição da Jornada em 2016, 
muitos amigos, colegas e orientandos do professor interpelaram-
nos no sentido de a realização de uma próxima edição, tendo como 

homenageado o professor Draiton Gonzaga de Souza. A sua 
importância inicialmente constatada na vida de alguns, mostrou-se 
como relevante também para a vida de muitas outras pessoas; o 
que possibilitou a reunião de um número significativo de mentes 
brilhantes para refletir sobre os diálogos entre a filosofia e o 
Direito, em três dias de intensos e frutíferos debates. Todos 
pretendiam compartilhar a admiração profissional, retribuir a 
amizade ou a aposta acadêmica feita em si, por este grande 
professor. 

O imperioso tema proposto pelo professor homenageado 
retrata a sua carreira e preocupação teórica, pois galgou os mais 
altos graus acadêmicos na filosofia e se dispôs a repetir tais feitos 

no Direito. Quem desconhece o currículo do professor Draiton 
Gonzaga de Souza pode passar desapercebido de seus quatro pós-
doutorados e doutorado em filosofia nas mais respeitadas 
universidades alemãs, ou de sua formação jurídica com graduação, 

mestrado e doutoramento em curso no Direito, em razão de sua 
humildade, amabilidade e personalidade acessível. Em realidade, 
na academia, costumamos definir as pessoas por suas titulações, 
contudo, ainda que academicamente brilhante, a pessoa do 
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homenageado não é perfeitamente retratada por seu belíssimo 
currículo. 

A melhor forma de descrevê-lo talvez seja através de um 
excelente filme "O Clube do Imperador" (The Emperor's Club, 
2002), dirigido por Michael Hoffman, com roteiro de Neil Tolkin, e 
que é estrelado por Kevin Kline, no papel do professor de um 

colégio masculino, "William Hundert". Esse filme retrata dilemas 
éticos, psicológicos e acadêmicos de um modo singular. Ainda, 
propõe respostas sobre algumas das questões mais importantes 
formuladas pela humanidade desde a antiguidade. 

Logo no começo do filme já há uma sábia citação de 
Heráclito: "-O caráter de um homem é seu destino." Reflete o 
professor de história William Hundert, personagem principal do 

filme. Em seguida, inicia-se uma cena com jovens alunos em sua 
primeira aula de história, em que o professor solicita que um dos 
alunos leia a placa que se situa sobre a porta da sala de aula e que 
diz: 

 
Eu sou Shutruk Nahunte, Rei de Anshand e Sussa, Soberano da 

terra de Elam. Eu destruí Sippar, tomei a estela de Niran-Sin, e 
trouxe de volta para Elam, onde eu a erigi como uma oferenda 
para o meu Deus. (Shutruk Nahunte - 1158 a. C.) 

 

O professor William pergunta: "-Vocês já ouviram falar de 
Shutruck Nahunte, Rei de Anshand e Sussa? Leram sobre ele em 
algum livro de história?" Nenhum dos alunos havia ouvido falar 

dele; não havia sequer um livro escrito sobre ele e nenhum 
historiador havia registrado a sua história. Então, o professor 
conclui a lição com maestria: "-Uma grande ambição e grandes 
conquistas sem contribuição para as outras pessoas é sem 

importância. Qual será a sua contribuição? Como a história se 
lembrará de você?" 

Mais adiante, já próximo ao final do filme, Deepak Mehta, 
um aluno de origem indiana que era o mais brilhante e o único a 
seguir a carreira acadêmica, diz o seguinte: 
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-Um excelente professor tem pouca história exterior para 
recordar. Sua vida passa para outras vidas. Esses homens são os 
pilares na estrutura mais íntima de nossas escolas. Eles são mais 

essenciais do que suas pedras ou vigas, e continuarão a ser uma 
força de iluminação e um poder revelador em nossas vidas. 
 

Bem, concluindo, esse é para todos nós participantes da 
Jornada e do presente trabalho que agora apresentamos ao público, 
o verdadeiro professor Draiton Gonzaga de Souza, cujo caráter 
traçou um destino de sucesso e soube compartilhá-lo. Por tal razão, 
o seu nome será lembrado pela história. O prestígio de seus amigos 
é a maior evidência disso. Acima de tudo e de todos os títulos 
acadêmicos que ostenta é uma força iluminadora e um poder 
revelador nas vidas daqueles que tiveram a sorte de ser seus 

alunos, discípulos, colegas e amigos, e serem tocados por essa luz. 
Ficamos todos muito agradecidos quando do aceite do 

convite da homenagem prestada na 2ª Jornada Ulbra de Filosofia 
do Direito. Foi um grande e inesquecível evento, que fez história no 
contexto do ensino superior brasileiro. Cremos que os muros da 
universidade promotora (ULBRA) foram ultrapassados, muito 
além do contexto atual da mercantilização do ensino universitário. 

Ficou claro que o conhecimento acadêmico não meramente 
profissionalizante ainda é um bem e deve ser valorizado. Em 
tempos de intolerância, mostrou-se que ideias ainda que opostas 
podem dialogar e crescerem juntas em direção à verdade, no mais 

nobre espírito acadêmico e fraterno. Graças ao grande prestígio e 
aos amigos do professor homenageado, contamos com os 
pesquisadores mais respeitáveis de diversas instituições de ensino. 
O professor Draiton Gonzaga de Souza por todos nós 
homenageado foi o grande responsável por tal sucesso. A sua 
presença incansável em cada minuto e apresentação da Jornada, foi 
iluminadora de cada um que teve a oportunidade de ser tocado por 
sua amizade. A ele, o nosso muito obrigado! 
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Exatamente este é o caso. A obra que agora se apresenta 
reúne uma seleção de 35 ensaios com a unidade temática da 

filosofia e do Direito, sob os mais diversos enfoques. Foi necessária 
a sua distribuição em dois volumes, diante da incontestável adesão 
proporcionada pelo sentimento de amizade, respeito e retribuição. 
Além do professor Draiton Gonzaga de Souza, muitas outras 

autoridades e presenças acadêmicas ilustres demonstraram os seus 
sentimentos de gratidão e doaram parte de seu tempo para que a 
presente obra coletiva se materializasse. Cada um dos autores 
parou a sua rotina atribulada de trabalho e dedicou um tributo de 
amizade e conhecimento ao nosso querido professor. 

Uma prova de que grandes pessoas ainda tornam a atividade 
acadêmica possível é o fato de reunirmos 48 autores, de mais de 25 

instituições de ensino. Em sua maior parte, os autores estão 
vinculados a Programas de Pós-Graduações Stricto Sensu de norte 
ao sul do país. Contudo, também possuímos trabalhos 
internacionais de professores de universidades da Argentina, do 
Chile, da Colômbia, de Moçambique e da Alemanha. Além desses, é 
claro, contamos com o ensaio de lavra do professor homenageado 
que se intitula: "Religião e Sociedade Pós-Secular no Pensamento 
de Habermas". Nele, é proposta uma revolucionária revalorização 
do papel da religião na sociedade política atual, a partir de uma 
crítica da posição habermasiana. 

Todos os trabalhos foram elaborados propriamente por ou 
sob a supervisão de professores doutores, o que confere um alto 

nível de academicidade aos dois volumes agora publicados. 
Participam com as suas reflexões os seguintes estudiosos da 
filosofia e do Direito: Agemir Bavaresco, Alessandra Mizuta de 
Brito, Alexandre Mussoi Moreira, Alfredo de J. Flores, Angela Vidal 

Gandra Martins, Arthur M. Ferreira Neto, Bruno Machado, Carlos 
Adriano Ferraz, Carolina Zenha Saraiva, Celestino Taperero 
Fernando, Claudia Lima Marques, Daniele Weber S. Leal, Daniel 
Ortiz Matos, Danilo Vaz C. R. de Menezes Costa, Delamar José 
Volpato Dutra, Dieter Axt, Draiton Gonzaga de Souza, Eduardo 
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Luís Kronbauer, Elden Borges Souza, Elton Somensi de Oliveira, 
Everton Miguel Puhl Maciel, Fabio Caprio Leite de Castro, 

Guilherme Siqueira, Hans-Georg Flickinger, Henrique Montagner 
Fernandes, Ives Gandra da Silva Martins, Jaderson Borges Lessa, 
Jorge Trindade, José Conrado Kurtz de Souza, Josué Emilio Möller, 
Leandro Cordioli, Lenio Luiz Streck, Luã Nogueira Jung, Luciano D. 

Laise, Luis Fernando Barzotto, Marcus Paulo Rycembel Boeira, 
Maren Guimarães Taborda, Nagea Morais, Nelson Fossatti, 
Nythamar Fernandes de Oliveira, Paulo Caliendo, Pedro Adamy, 
Raquel von Hohendorff, Raul Madrid, Ricardo Willy Rieth, Silvia 
Marrama, Thadeu Weber, Victor Sales Pinheiro e Wilson 
Engelmann. Uma riquíssima coleção dos melhores pensadores, 
como pode ser constatado do sumário que integra os dois volumes 

apontando os títulos, a autoria e a localização dos textos nas 
páginas da obra. A ideia é que formem um conjunto único 
dedicado ao professor, que teve que ser cindido em duas partes, 
apenas para que pudesse comportar todos os que desejavam 
participar e preenchiam os requisitos acadêmicos propostos pelo 
comitê de organizadores. 

Vale ainda mencionar que a 2ª Jornada Ulbra de Filosofia do 
Direito foi promovida pelo Curso de Direito Ulbra Canoas e pelo 
Grupo de Pesquisa em Filosofia do Direito: GPFDir.com. O evento 
foi organizado por uma Comissão Docente integrada pela 
Coordenadora do Curso de Direito, professora Dra. Alessandra 
Mizuta de Brito, pela Coordenadora Adjunta do Curso de Direito, 

professora Ma. Carolina Zenha Saraiva e pelo professor líder do 
Grupo de Pesquisa em Filosofia do Direito, Me. Leandro Cordioli. A 
Comissão Discente composta com a mesma finalidade e integrada 
pelos pesquisadores do GPFDir: Claiton Santos Peruzzo, Edmilson 

Gemelli Dantas Neto, Évellyn da Silva de Abreu, Guilherme Soares, 
Hiasmynn Quinhones, Jupira Maria Bittencourt da Silva, Luana 
Breyer, Nagea Morais Ienerich, Paulo André Borges Hendler foi 
fundamental para a organização e a realização da Jornada, assim 
como recepção dos palestrantes e dos convidados. 
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Uma homenagem deste porte não se realiza sem o suporte 
de toda a instituição de ensino. Nesse sentido, a 2ª Jornada Ulbra 

de Filosofia do Direito (2017) recebeu o pronto apoio da Reitoria da 
Ulbra com a presença e discurso de abertura do então Reitor, 
professor Dr. Marcos Fernando Ziemer, a palestra de 
encerramento do então Vice-Reitor, professor Dr. Ricardo Willy 

Rieth, as presenças do Pró-Reitor de Planejamento e 
Administração, professor Me. José Paulinho Brand e do Pró-Reitor 
Acadêmico, professor Dr. Pedro Antonio González Hernández. 
Uma menção mais que especial deve ser feita ao professor Dr. 
Ricardo Willy Rieth, agora Magnífico Reitor da Universidade 
Luterana do Brasil - ULBRA. Além de não medir esforços para 
apoiar o evento, também contribui magistralmente com o ensaio 

"Direito e Reforma Protestante" na presente obra escrita. 
Foi fundamental para o sucesso do evento, o suporte 

oferecido pela Extensão e Assuntos Comunitários Ulbra, através de 
sua Coordenadora, professora Dra. Dalva Santana, pela Direção do 
campus Canoas na época (2017), através do Diretor, professor Dr. 
Erivaldo Diniz de Brito, pela Pastoral Universitária da Ulbra 
Canoas, em especial do Reverendo Me. Mário Rafael Yudi Fukue 
(Capelão) e do Reverendo Me. Paulo Fernandes Brum (Capelão de 
Música e Mestre de Capela), que protagonizou uma 
admirabilíssima aula teórica, histórica e prática sobre Johann 
Sebastian Bach (1685-1750) e sua obra, no órgão de tubos da Ulbra. 
Igualmente, não poderíamos deixar de mencionar, o fato de o 

professor Dr. Arthur Maria Ferreira Neto, Coordenador do 
Departamento de Propedêutica, Direito Público e Social da Escola 
de Direito PUCRS, ter proferido belíssimas palavras em 
homenagem ao professor Draiton Gonzaga de Souza, 

representando os colegas professores e os orientandos da PUCRS 
na abertura do evento. 

A parceira de muitos outros feitos acadêmicos, Editora Fi 
(editorafi.org) e seu Diretor, Lucas Fontella Margoni, assim como 
as editoras Elegantia Juris, Revista dos Tribunais, Saraiva, GEN 
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Grupo Editorial Nacional e Livraria do Advogado Editora também 
apoiaram o evento. Enfim, merecem ser mencionados os docentes 

e os discentes do Curso de Direito que participaram ativa e 
interessadamente das palestras. Alguns dos quais ainda não 
conheciam o homenageado, mas passaram a nutrir os mesmos 
sentimentos de admiração e inspiração diante de sua presença 

constante e acessível nas palestras acadêmicas. 
Todas as pessoas referidas contribuíram com o seu esforço 

devido ao carinho que nutrem para com o nosso querido professor. 
Como constatou Deepak Mehta (O Clube do Imperador, 2002), a 
vida de um professor passa a ter valor nas vidas das pessoas, dos 
amigos, dos colegas e dos discípulos que são tocadas por ele. A 
função de um bom professor não é tão somente transmitir 

conhecimento, mas tocar a alma de cada um conduzindo-o ao 
crescimento pessoal e ao desenvolvimento de suas capacidades. 

Professor Draiton Gonzaga de Souza, muito mais do que as 
paredes e os mobiliários da universidade, é o senhor que foi e é 
essencial para iluminar a vida de todos nós, seus amigos, que aqui 
nos reunimos em sua homenagem, e outros tantos que ainda estão 
por vir e que terão a sorte de serem tocados por sua luz. Aceite a 
nossa humilde homenagem como demonstração de amizade e 
gratidão. Os leitores que se debruçarem sobre os estudos que se 
seguem saibam que um homem de valor, amigo, colega, guiador e 
formador de grandes almas os inspirou. Diante desses ideais, 
temos a certeza de que os leitores gozarão de uma boa leitura. 

Assim como Heráclito e o professor William Hundert advertiram, 
tenham o homenageado que soube e sabe compartilhar o seu 
sucesso como inspiração, pois o caráter de um ser humano é o seu 
destino; grandes conquistas sem compartilhamento não têm 

nenhum valor.  
Canoas, outubro de 2018. 
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coletânea, que homenageia a destacada contribuição acadêmica do 
Professor Doutor Draiton Gonzaga de Souza. Tenho o privilégio de 

acompanhar por mais de duas décadas o brilhante desempenho do 
colega Draiton no ensino, na pesquisa, na extensão e na gestão 
acadêmica. Além do exemplar protagonismo acadêmico na Filosofia e 
no Direito, referência e inspiração para gerações de estudantes, 

docentes, pesquisadores e outros profissionais, ressalto sua liderança 
como mobilizador e organizador de equipes que têm contribuído para 
o aprofundamento e a consolidação do processo de 
internacionalização acadêmica brasileira, com destaque para a Europa 
e, em especial, a Alemanha. “Herzliche Gratulation, lieber Kollege 
Draiton, und vielen Dank!” pelo desprendimento, cuidado e dedicação 
dirigidos indistintamente a todos! Parabéns e muito sucesso nas 

próximas etapas de sua brilhante trajetória acadêmica e profissional!  
 

Introdução 
 
Caso o conflito em torno às indulgências tivesse ocorrido 

três décadas antes, a Reforma protestante não teria começado e 
prosperado na Alemanha. Martin Heckel (n. 1929), catedrático de 
Direito Civil e Direito Eclesiástico, professor emérito da 
Universidade de Tübingen, formula tal conclusão em sua obra 
“Martin Luthers Reformation und das Recht” (Tübingen, 2016), 
após dedicar quase mil páginas à análise do contexto jurídico 
dentro do qual prosperou o movimento religioso, que tanto 

impactou os âmbitos político, social, cultural e acadêmico. Foi 
somente com a paz territorial (Ewige Landfriede, 1495), pela qual 
transferiu-se o monopólio da violência para o estado e restringiu-
se a jurisdição de julgar conflitos entre senhores ao tribunal 

imperial, que príncipes passaram a ter a autonomia necessária, 
pela qual, por exemplo, o príncipe eleitor Frederico, o Sábio, da 
Saxônia, manteve o proscrito Lutero sob proteção. 

Quando o ensino de Lutero foi condenado, na Assembléia 
Imperial de Worms (1521), e ele retornava a Wittenberg beneficiado 
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por um salvo conduto, os soldados de Frederico o “sequestraram” e 
abrigaram secretamente na fortaleza de Wartburgo. Antes disso, 

Lutero já havia apelado a um concílio, que decidisse sobre sua causa. 
Por trás disso, estava a convicção de que um colegiado assim trataria 
de forma mais justa sua crítica ao comércio de indulgências do que 
governantes sedentos por dinheiro e poder. Também do ponto de 

vista jurídico, foi um lance de xadrez inteligente, pois este apelo 
poderia protelar o andamento das coisas. Isso significava: enquanto 
não houvesse uma decisão definitiva sobre as teses de Lutero, sua 
excomunhão não poderia ser operacionalizada. Ao lado disso, os 
príncipes à causa de Lutero deveriam tomar cuidado para não dar 
ocasião a que o imperador católico os atacasse militarmente. Daí a 
importância de combater massivamente rebeliões dentro do próprio 

território. Isso pode ter composto um pano de fundo para os escritos 
de Lutero contra os camponeses rebelados, embora este fosse, 
independente disso, um defensor da obediência perante a autoridade, 
rejeitando grupos que tivessem por estratégia impor seus interesses 
mediante a luta armada. 

Heckel adverte que não se deve considerar a Reforma 
protestante mera consequência de lutas de poder e conflitos 
sociais. Não se pode minimizar a importância da teologia nesta fase 
histórica. Era uma época de pessoas crentes. O final da Idade 
Média na Alemanha foi marcado por explosão nas formas e 
práticas de piedade. As pessoas se ocupavam intensamente com a 
própria salvação e a busca pela verdade. Até mesmo príncipes 

colocaram a vida em risco por causa disso. 
As consequências jurídicas da Reforma têm efeito até o 

presente. A Paz Religiosa de Augsburgo (1555) concedeu ao senhor 
a prerrogativa para determinar a confissão de fé no território a ele 

sujeito. Os súditos deveriam segui-lo e, caso discordassem e 
resistissem, receberiam permissão para abandonar o território. 
Hoje interpretamos isso como um compromisso alcançado em uma 
época de animosidades. Naquele tempo, foi algo explosivo. Com 
essa regra, o papado teve seu campo de influência fortemente 
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limitado. Passaram a existir de uma só vez vários principados 
sobre os quais este já não tinha mais autoridade alguma. Também 

o trato dos bens eclesiásticos tornou-se um problema jurídico. Os 
protestantes passaram a desconsiderar por completo a vida 
religiosa e a observar as comunidades monásticas como algo inútil. 
Nos territórios evangélicos, transformaram mosteiros em escolas e 

passaram a remunerar párocos, pregadores e professores com 
receitas das terras eclesiásticas, além de usá-las para financiar 
instituições assistenciais. Isso não foi considerado alienação dos 
bens eclesiásticos. Segundo a concepção dos reformadores, era 
parte da renovação da igreja. 

Motivada pelas considerações de Heckel acerca do relevante 
papel da Reforma protestante como movimento religioso, intelectual 

e teológico na evolução histórica do direito, no que é acompanhado 
por outros destacados historiadores do direito, como Harold Berman 
e John Witte Jr., a exposição que segue buscará explorar esta conexão 
de três modos: (1) ao discorrer sobre a circunstância histórica que 
levou a isso, a partir do exemplo representado pelo processo movido 
contra o réu Martinho Lutero; (2) ao perscrutar a hermenêutica 
teológica em torno à compreensão de lei e justiça na tensão com o 
conceito de evangelho, igualmente a partir do pensamento do 
reformador alemão; (3) ao esboçar em linhas gerais aportes do 
movimento intelectual e acadêmico protestante à história das noções 
associadas aos direitos humanos e fundamentais.  

 

1. Causa Lutheri - o processo e a revolução epistemológica no 
direito 

 
A formação do protestantismo teve seu início na Assembleia 

Imperial de Espira, em 1529. O arquiduque Ferdinando, substituindo 
seu irmão, o imperador Carlos V, ausente, obteve a maioria dos votos 
para que o Édito de Worms fosse aplicado. Contra a decisão, 19 
territórios protestantes apresentaram a 19 de abril um protesto, 
"segundo o qual no que se refere à honra de Deus e à salvação de 
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nossas almas cada qual está por si próprio diante de Deus e só a ele 
deve prestar contas." Foi uma decisão básica para a constituição 

gradativa da noção em torno à liberdade de consciência. Durante a 
Assembleia Imperial de Augsburgo, em 1530, as cidades imperiais de 
Estrasburgo, Constança, Memmingen e Lindau apresentaram sua 
"Confessio tetrapolitana". Os evangélicos, que se identificavam com 

Lutero, apresentaram a Confissão de Augsburgo. Em 1531, os 
estamentos imperiais reuniram-se na Liga de Esmalcalda, sob cuja 
proteção introduziram a Reforma: em Anhalt, Pomerânia e 
Württemberg (1534) e em Brandemburgo e Ducado da Saxônia 
(1539). Em 1547, o imperador Carlos V venceu as tropas da Liga, 
durante a Guerra de Esmalcalda. Por ocasião da Assembleia Imperial 
de Augsburgo, em 1548, Carlos V exigiu através do "Ínterim de 

Augsburgo" o retorno à igreja romana. Uma insurreição de príncipes, 
no entanto, liderada pelo eleitor Maurício da Saxônia (1541-1553), pôs 
fim em 1551/52 a seu êxito, de modos que com base no princípio 
"Cuius regio eius religio" chegou-se à Paz [religiosa] de Augsburgo. 
Desta forma os partidários da Confissão de Augsburgo obtiveram 
proteção jurídica no império. 

No dia 15 de junho de 1520, o papa Leão X promulgou a bula 
“Exsurge Domine”, na qual ameaçava Martinho Lutero de 
excomunhão. Uma bula papal (littera apostolica sub plumbo) era 
um documento da chancelaria papal, confeccionada em formato 
festivo e selado com chumbo. Durante a Idade Média, 
especialmente a começos da era moderna, foi um meio usual de 

manifestar decisões do papa. As bulas continham decisões de 
significado especial, que deveriam viger por um longo tempo. Este 
também era o caso das excomunhões. O tom intimidatório da bula 
se manifesta já em sua abertura2:  

Desperta, ó Senhor, e julga tua causa! (Sl 74.22) Lembra dos 
deboches que os tolos dirigem contra ti o tempo todo. Inclina teu 

                                            
2 Cf. SCHMOECKEL, Mathias. Das Recht der Reformation: die epistemologische Revolution der 
Wissenschaft und die Spaltung der Rechtsordnung in der Frühen Neuzeit, p. 2. 
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ouvido à nossa súplica, pois raposas se levantaram e querem 
destruir a tua vinha. Quando quiseste ascender aos céus para junto 

do Pai, tiveste a preocupação de confiar a direção e administração 
de tua vinha a Pedro, simultaneamente como o cabeça e teu 
representante, e a seus sucessores como igreja triunfante: Um 
javali luta para devastá-la, um animal selvagem quer devorá-la! 

O texto da bula traz em seu teor um juramento formal 
perante Cristo, de que o papa e a hierarquia agirão contra a heresia 
de Lutero. Esta era considerada notória, não sendo por isso 
necessário um inquérito. Primeiramente, o texto da bula contém a 
constatação da heresia de Lutero e seus seguidores. Se Lutero não 
se retratasse de suas doutrinas errôneas, comprovando-o por meio 
de documentos com registro notarial perante o papa, na medida do 

possível com uma peregrinação a Roma, ele e todos os clérigos a 
ele ligados seriam destituídos de suas funções eclesiásticas.  

Lutero estaria sujeito à “excommunicatio maior”. Sobre ele 
seria proferido o anátema: “Excommunicamus quoque et 
anathematizamus”. As decorrências jurídicas seriam aplicadas à 
força. A própria bula expõe de modo drástico tais decorrências. 
Caso Lutero não se retratasse, após sessenta dias estaria vedado a 
qualquer cristão interagir com ele ou algum de seus partidários, 
dar a ele abrigo ou protegê-lo. Até mesmo aldeias ou cidades que 
dessem guarida a ele e a seu grupo estariam sujeitas à punição. Por 
outro lado, quem os prendesse e enviasse a Roma receberia uma 
recompensa digna e a graça da Sé apostólica lhe seria garantida. A 

aplicação da pena significava que o atingido seria excluído de todos 
os rituais e benefícios eclesiásticos. Não poderia casar-se sob a 
bênção da igreja ou ter seu corpo sepultado em campo santo, seria 
considerado infame e deveria abster-se de relacionamento com 

outras pessoas. Seus direitos civis e a autorização para atividades 
econômicas estariam suspensos. Com isso, a pena da excomunhão 
estaria imposta e passaria a viger se Lutero não se submetesse aos 
procedimentos, conforme descritos (excommunicatio latae 
sententiae). A pena da excomunhão era automática, se pelos atos 
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subsequentes de Lutero ficasse claro que ele não iria sujeitar-se. 
Um novo veredito já não seria mais necessário. 

A bula “Decet Romanum pontificem”, de 3 de janeiro de 
1521, por conseguinte, fixou apenas então a entrada automática em 
operação da excomunhão de Lutero e de seus companheiros. Além 
disso, outras sanções foram reforçadas. Assim, todos os que 

dessem abrigo a Lutero e a seus partidários, ou que em algum 
momento tivessem dado abrigo, estariam sujeitos de igual modo à 
excomunhão com todas as consequências, chegando até mesmo ao 
ponto da completa expropriação dos bens. Contra essa bula, 
deliberada em conjunto com os cardeais, não havia nenhum tipo 
de recurso possível.  

Para Lutero, a bula não significava apenas seu afastamento de 

todas as funções, a perda de sua posição no clero e sua redução à 
posição de leigo. Muito mais grave foi a ameaça de cedo ou tarde ser 
detido e enviado para Roma, onde seria castigado como herege. Por 
via de regra, desde 1220 a pena capital se dava na fogueira. Lutero, 
inicialmente, viu-se sob a proteção do príncipe eleitor da Saxônia. Até 
hoje existem localidades e âmbitos da vida que conseguem escapar, 
ao menos por um tempo, do poder supremo. Contudo, a mudança na 
situação política poderia levar a que um território, que hoje 
representa proteção e guarida, deixasse de sê-lo, pois os governantes 
poderiam passar a querer algum favor especial de Roma. E isso 
levaria a que Lutero fosse preso e levado a Roma. Ou seja, cedo ou 
tarde Lutero poderia ter o mesmo destino que Jan Hus. Um astrólogo 

da época, chamado Johannes Carion, chegou ao prognóstico nem tão 
improvável de que Lutero seria queimado como herege. 

O papa não era considerado o juiz supremo apenas dentro 
da igreja cristã no Ocidente. Sua legitimação especial repousava 

sobre a posição, sustentada monopolisticamente desde o século XII, 
de representante de Cristo sobre a terra (Vicarius Iesu Christi). 
Como ocupante desta posição, o papa resguardava para si o mais 
elevado poder de definição também sobre o conteúdo da justiça. A 
bula “Unam sanctam”, do papa Bonifácio VIII, de 1302, é onde esse 
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privilégio aparece expresso de forma mais contundente. Toda e 
qualquer chance de ter parte na vida eterna se perdia para alguém 

que se opusesse às ordens do papa. Nesta bula, toda a cristandade 
ocidental foi entendida como uma coletividade sob a necessária 
direção espiritual e secular (auctoritas) do papa. 

Com isso, o papa era necessariamente o legislador supremo e, 

ao mesmo tempo, o juiz supremo. Os príncipes seculares da 
cristandade ocidental teriam que submeter-se a Roma e, na 
perspectiva de Roma, somente receberiam poder se o exercessem no 
sentido da igreja. A codificação do direito canônico feita 
posteriormente, os decretos clementinos (“Decretales Clementinae”), 
não ousou incorporar esta bula. Fez a ressalva, porém, de que não 
queria reunir a integralidade das decisões. De fato, a bula “Unam 

sanctam” somente foi incorporada privadamente nos “Extravagantes 
Communes”, em versões impressas do Corpus Iuris Canonici. 

No entanto, a prerrogativa corporificada na bula “Unam 
Sanctam” jamais foi suspensa. Mesmo que as posições de Bonifácio 
VIII e da bula tenham sido desde o princípio vistas como 
problemáticas e foram suspensas por tropas da monarquia 
francesa, no século XVI elas constituíam o status quo jurídico da 
igreja romana, ao menos do ponto de vista teórico. Juristas 
espanhóis tentaram interpretar o conteúdo da bula de modo 
limitante. Fica claro que o direito canônico não pode ser 
interpretado como um monolito imutável, mas, especialmente, 
tendo em vista a posição do papa, foi intensamente discutido. Com 

o passar do tempo, isso permitiu que ocorressem mudanças 
dogmáticas, não por último através da Reforma protestante. 

O esgotamento das alternativas jurídicas para a defesa de 
Lutero retirava toda e qualquer esperança de subsistência e 

consolidação de sua teologia. “Roma locuta, causa finita.” É preciso 
ter consciência de que, desde muito cedo, a igreja romana não 
constituía apenas uma autoridade religiosa, mas que atuava 
também na administração secular. A teologia da igreja romana 
tinha um poder tão grande na cristandade ocidental justamente 



Ricardo Willy Rieth | 43 
 

por esta ter instituído e imposto uma ordem jurídica 
correspondente à sua doutrina. A igreja romana traduziu a religião 

para dentro de uma doutrina jurídica. 
Uma teologia - no caso a da Reforma protestante - que 

quisesse fazer frente a isso, necessitaria obrigatoriamente produzir 
uma nova jurisprudência. Se a nova teologia quisesse ter alguma 

chance, então deveria vir acompanhada de uma nova doutrina 
jurídica. Em primeiro lugar, a posição do papa como suprema 
autoridade legal deveria ser excluída. Somente a partir daí a nova 
teologia teria, ao nível do direito, uma chance de participar dos 
debates que sucederiam. Com isso, Lutero e seus colegas estavam 
obrigados a criar um novo ordenamento também no âmbito do 
direito. O ponto de partida para esse desenvolvimento e o alvo 

primário a ser atacado foi o direito canônico. Como era 
imprescindível para muitos âmbitos, não poderia ser simplesmente 
abolido, mas precisava ser modificado e adaptado aos pressupostos 
teológicos da Reforma. Deste modo, o desenvolvimento de uma 
doutrina jurídica da Reforma representava simultaneamente uma 
controvérsia e uma transformação do direito canônico. 

A Reforma trouxe uma mudança na ciência jurídica quanto à 
sua base epistemológica. Isso, no que diz respeito à teoria do 
conhecimento, foi de natureza fundamental, trouxe um 
redirecionamento para a ciência jurídica. Pode-se falar, portanto, de 
uma revolução epistemológica. A teoria do conhecimento foi 
especificamente confessional na Europa até o século XVII. Assim, as 

confissões seguiram, na base de cada ciência, diferentes tradições 
teológicas. Esses modelos de pensamento basicamente distintos 
incidiram sobre a doutrina jurídica. Supõe-se que também os juristas 
protestantes dos séculos XVI e XVII reformataram a doutrina jurídica 

conforme suas compreensões e necessidades. 
Com isso, colocam-se as questões metodológicas ligadas ao 

direito em seu desenvolvimento histórico no centro do interesse. 
Como a problematização se dá no âmbito da teoria do 
conhecimento, a ciência jurídica se compreende como um âmbito 
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de aplicação de uma nova epistemologia. Muito se pode contribuir 
analisando essa transição histórica. As doutrinas teológicas da 

época precisam ser abrangidas para esclarecer confessionalmente 
as diferenças fundamentais. O objetivo desses esforços foi desativar 
a reivindicação de verdade do papa e deslegitimá-lo como juiz 
supremo da humanidade. Nesse sentido, a Reforma não precisa ser 

exclusivamente estudada como um fenômeno religioso ou histórico 
teológico, mas pode ser avaliada também como um evento jurídico 
de significado central. 

O tema também pode ser abordado a partir de seu resultado: 
o papa, ou a igreja romana, não possuem mais hoje - no mundo, na 
Europa e nem mesmo em estados de população majoritariamente 
católico-romana - a posição de supremo juiz e legislador. A questão 

do status do papa como juiz supremo, conforme apresentada antes, 
sequer é objeto de interesse das pessoas. Por aí o êxito do novo 
ensino jurídico pode já ser medido. Desde o século XVI, 
desenvolveu-se um modus vivendi, e a partir daí um novo ensino 
jurídico, que ligou entre si o conjunto dos estados, sem considerar 
o papa como cabeça espiritual ou secular. O que se apresentava 
como necessário, em 1520, desenvolveu-se a partir da Paz Religiosa 
de Augsburgo, em 1555, como realidade, ao menos em todo o 
Império, e estendeu-se gradativamente sobre a Europa. Que 
doutrinas possibilitaram a gradual emancipação do direito em 
relação ao sucessor de Pedro?  

Se o êxito do direito canônico esteve em ter disponibilizado 

uma transposição da teologia para o direito, então a jovem teologia 
dos reformadores teria necessariamente que contrapor algo nesse 
âmbito, isso se não quisessem que a batalha fosse perdida já de 
saída. De que adiantaria uma teologia julgar-se mais adequada e 

pertinente, se do ponto de vista jurídico fosse considerada heresia 
por parte de todas as autoridades mais relevantes? 

Tão só rejeitar o direito canônico como ordem jurídica da 
igreja romana de pouco ajudaria, pois essencialmente a tarefa era 
muito maior. Mais importante do que atacar a posição do papa 
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como juiz era negar sua prerrogativa de ser, como representante 
de Cristo, a autoridade doutrinária suprema da cristandade. 

Somente a partir do momento em que o papa não mais pudesse 
determinar a verdade, mas como todos os demais fosse apenas um 
dentre vários partidos, somente aí é que se poderiam defender 
outros entendimentos sem correr riscos. Mas como se poderia 

encontrar e determinar a verdade? Bem mais importantes do que 
discorrer sobre a posição do papa eram os ensinos sobre a 
epistemologia e sua aplicação na jurisprudência. 

 
2. A reforma e sua hermenêutica: lei e evangelho, evangelho e lei 

 
A mensagem da Reforma, uma nova teologia, surgiu da 

experiência religiosa de Lutero com teologia e espiritualidade da 
Idade Média tardia e de seus estudos dos pais da igreja (inclusive 
Agostinho) e da Bíblia, auxiliado pela hermenêutica bíblico 
humanista. Lutero compreendeu a justiça de Deus não mais como 
uma propriedade de Deus, exigida também ao ser humano, mas 
como uma justiça que Deus imputa e torna presente e ativa neste, 
quando o justifica pela graça. A partir desta perspectiva, todos os 
esforços por merecer a graça de Deus, que determinavam 
decisivamente a sociedade da Idade Média tardia em suas 
exigências por resultados e realizações (indulgências, jejuns, 
repetição mecânica de orações, veneração de santos e relíquias, 
vida monástica, dedicação de missas, procissões e consagração de 

objetos) passaram a ser considerados supérfluos.  
O conteúdo central da pregação da Reforma surgiu do 

confronto com a teologia medieval, sendo por isso antiescolástico. 
Combateu-se a influência do aristotelismo e promoveu-se, desde 

1518, em Wittenberg, uma reforma universitária e escolar, que 
colocou como base do estudo o aprendizado das línguas e a 
história. O ensino da Reforma baseou-se sobre a autoridade bíblica, 
rejeitou as pretensões de supremacia do papado, assumiu a crítica 
anticlerical, aprofundando-a por meio do ensino sobre o sacerdócio 
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geral de todas as pessoas crentes. A hierarquia, baseada no direito 
divino, foi posta em dúvida. A 10 de dezembro de 1520, juntamente 

com a bula de ameaça de excomunhão, Lutero queimou um 
exemplar da coleção de leis do direito canônico (Corpus iuris 
canonici), proclamando inválido o direito eclesiástico vigente.  

A pregação da Reforma trouxe liberdade de temores, de 

exigências de produtividade religiosa, de leis papais, do celibato 
sacerdotal, dos votos monásticos e de tributos eclesiásticos. Também 
questionou o exercício de poder secular por clérigos e apontou a uma 
prática direcionada à liberdade, do amor a Deus e ao próximo. 
Simultaneamente, o ensino da Reforma despertou esperanças por 
libertação de tensões sociais e estimulou as lutas sociais. 

A certeza da salvação depende da segura promessa divina do 

evangelho. Assim, fica claro que, para Lutero, o que faz um teólogo 
é a capacidade de diferenciar entre lei e evangelho. "Quem sabe 
diferenciar corretamente o evangelho da lei, que agradeça a deus e 
saiba que é um teólogo". Lei e evangelho devem ser diferenciados 
de forma que "tu coloques o evangelho no céu e a lei na terra, de 
maneira que tu chames a justiça do evangelho de celestial e divina, 
e a da lei terrena e humana…". O evangelho coloca a lei nos seus 
limites e presenteia a salvação somente em Jesus Cristo3.  

Desse modo, a distinção entre lei e evangelho significa a 
"summ(a) totius Christianae doctrinae" (suma de toda a doutrina 
cristã). Com isso não se trata apenas de uma distinção teórica, mas 
simultaneamente de uma distinção existencial, ali onde se dá a 

tentação. "O evangelho, de resto, é um hóspede raro. A lei, do 
contrário, está presente com frequência". Trata-se aqui da 
experiência e, na experiência, por sua vez, do anúncio daquilo que 
verdadeiramente importa em função da consciência. Pois somente 

o evangelho consegue colocar a lei em seus limites: "Evangelium 
facit ex lege paedagogum in Christum, non fit ab ipsa lege per 

                                            
3 Cf. WA 40 I, 207, 17s; cf. também 7, 502, 34s; 36, 9, 6-8. 10, 2-5; 39 I, 361, 1-4;40 I, 207, 19-21. 207, 
24-26. 208, 5-7; 40 I, 208, 5ss). 
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sese" (O evangelho faz da lei um pedagogo [que aponta] para 
Cristo, algo que a lei não faz por si própria). A lei leva ao 

conhecimento do pecado, ela se torna uma disciplinadora que leva 
em direção a Cristo, aquele no qual a lei é cumprida. Isso, no 
entanto, não acontece a partir da lei, mas apenas pode ser 
compreendido a partir do Evangelho4.  

Com isso, o evangelho realiza um duplo ofício: (1) promove a 
“interpretatio legis”, interpreta espiritualmente a lei, ou seja, revela a 
lei em seu caráter de algo que mata e aponta à graça; (2) anuncia 
ajuda e meios de salvação às consciências desesperadas sob a lei. O 
agir de Deus em Jesus Cristo fundamenta tanto a diferenciação como 
a sequência entre lei e evangelho. Lutero as compreende não só como 
dada de forma histórico-salvífica no Antigo e Novo Testamento, mas 

acima de tudo com base na teologia da justificação, à medida que o 
evangelho justifica o pecador, a quem a lei aponta sua existência 
pecadora. Ao lado disso, a diferenciação de lei e evangelho não é 
simplesmente idêntica à diferenciação entre Antigo e Novo 
Testamento. Ela se dá até mesmo em ambos os testamentos, embora 
o Novo Testamento a revelou por último em Jesus Cristo.  

Como consequência da distinção entre lei e evangelho, 
Lutero faz uma diferenciação no que diz respeito à lei. Desde 1522, 
embora já antes a ideia em si estivesse presente, Lutero fala 
claramente de um “duplex usus legis”. Haveria um uso da lei em 
razão das consequências do pecado, localizado no âmbito da 
“iustitia civilis”, que põe limites nas consequências do pecado: o 

“usus civilis legis”. Além disso, haveria outro emprego da lei, que 
leva ao conhecimento do pecado ou da existência pecaminosa: é o 
“usus theologicus”5. 

Deus ordena todas as leis civis segundo o “usus civilis legis”, a 

fim de punir as transgressões. O usus civilis ou primus usus legis 

                                            
4 Cf. WA 40 I, 209, 17; 40 I, 209, 17ss; 40 I, 209, 6; 40 I, 209, 24-28; 39 I, 46, 22s. 

5 Cf. 40 I, 479, 17s; 10 I, 1, 454s; 2, 145ss; 39 I, 441, 2ss; 40 I, 429, 29ss; 26, 15, 30; 40 I, 429, 28. 479, 
4. 480, 13. 
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serve para que as contravenções exteriores sejam castigadas e o 
domínio do diabo no mundo sejam reprimidos externamente. 

Responsáveis pelo “primus usus” seriam os magistrados, pais, 
professores, as leis e todas as “ordinationes” (instituições) que limitam 
o ímpeto destrutivo do diabo e suas ações exteriores. O primeiro 
emprego da lei é necessário a fim de assegurar a paz externa, para 

evitar levantes e tumultos e para não impedir o curso do evangelho6. 
Deste deve ser diferenciado o segundo “usus legis”, o “usus 

theologicus seu spiritualis”. Ele é o verdadeiro médico e o “principalis 
ac proprius usus legis”, que revela à pessoa sua existência em pecado. 
Esse uso entra em choque com a pessoa em sua busca por 
autojustificação e auto salvação, aterroriza e acusa a consciência. "A 
lei, se aplicada em seu uso verdadeiro, não opera de outra forma, 

senão a de que torna o pecado evidente, causa a ira, acusa, aterroriza 
e leva os corações quase que o desespero". É o próprio Deus, ou o 
Espírito Santo, que usa a lei dessa forma. Por isso mesmo, tal uso não 
pode ser deduzido da própria lei, mas é descoberto e ensinado a 
partir do evangelho. "Hunc usum legis solus Spiritus sanctus quaerit 
et Evangelium docet, Quia solum Evangelium dicit Deum adesse 
contritis corde" (Esse uso da lei somente o Espírito Santo almeja e o 
evangelho ensina. Porque somente o evangelho diz que Deus está 
com aqueles que têm os corações contritos)7.  

Em relação à forma de agir da palavra de Deus vale a 
sequência "lei-evangelho". Do ponto de vista noético, da percepção, 
do conhecimento, pelo contrário, vale a sequência "evangelho-lei", 

pois somente a partir do evangelho se conhece o “optimus ac 
perfectissimus legis usus”8. 

Quanto ao conteúdo, no “duplex usus legis” tem-se uma e a 
mesma lei. A lei é, segundo Lutero, a eterna vontade de Deus, que 

está escrita no coração das pessoas, mas que pelo pecado foi 

                                            
6 Cf. 40 I, 479, 30s; 40 I, 480, 1ss; 40 I, 480, 6s. 

7 Cf. 40 I, 480, 32ss; 40 I, 482, 16ss; 40 I, 490, 15s; 40 I, 490, 16-18. 

8 Cf. 40 I, 490, 24s. 
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obscurecida e por isso, através de Moisés, sim, até mesmo através 
de Cristo, teve que ser restabelecida. Assim, o Decálogo está fixado 

no coração da pessoa e ela conhece por natureza a regra áurea da 
lei natural. Conhece também – mesmo que isso esteja obscurecido 
pelo pecado – acerca de ambas as tábuas do Decálogo. Como o 
pecado obscureceu a lei de Deus, é preciso ela seja lembrada às 

pessoas por meio de mandamentos externos9.  
A lei também precisa ser pregada, não só de acordo com sua 

função, mas também de acordo com seu conteúdo: "Der teuffel die 
hertzen so verblend und besitzt, das sie solch [natürlich] gesetz 
nicht allzeyt fulen, drumb mus man sie schreyben und predigen, 
bis Gott mit wircke und sie erleuchte, das sie es ym hertzen fulen, 
wie es im wort lauttet" (O diabo cega e possui os corações a tal 

ponto, que não conseguem cumprir esta lei natural o tempo todo. 
Por isso, é preciso que ela seja escrita e pregada até que Deus 
coopere e a ilumine, a fim de que seja cumprida no coração tal 
como se apresenta literalmente). Para os cristãos vale o "simul 
iustus et peccator" (simultaneamente justo e pecador). Por isso, 
não estão mais sob a lei e ao mesmo tempo ainda estão sob a lei. 
Como justificados, vivem na fé, estão livres da lei. Como pecadores, 
também eles necessitam sempre de novo da pregação da lei. Assim, 
transparecem também em Lutero traços de uma concepção, 
chamada posteriormente por Melanchthon de tertius usus legis, 
mas que nessa forma não se encontra em escritos de Lutero. Isso 
porque sempre permanece a ressalva de que não se pode 

transformar o evangelho como "verbum fidei" (palavra da fé) em 
uma "lex caritatis" (lei do amor) e de que apenas Deus permanece 
sendo a "causa iustificationis" (causa da justificação)10. 

A lei exerce permanentemente seu ofício de reconhecer o 

pecado. Por isso Lutero rejeitou intensivamente os assim chamados 
antinomistas, que propunham suspender a lei em seu "secundus 

                                            
9 Cf. 39 I, 374, 2. 454, 4. 539, 7; 17 II, 102, 8; 39 I, 374, 2. 454, 4. 478, 15. 540, 8; 17 II, 102, 29. 

10 Cf. WA 18, 80, 38 - 81, 3; 40 I, 141, 6; 39 I, 470, 10. 
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usus" e queriam limitar seu emprego à prefeitura, no "primus usus". 
Em Cristo, a lei está cumprida, o pecado abolido e a morte destruída, 

isto é, a liberdade passa a operar quando em Cristo, pela fé, se é 
crucificado e morto. No entanto, como pecadores, os fiéis ao mesmo 
tempo sempre permanecem sob a lei, o pecado e a morte. Quem 
defende abolir a lei na igreja, por isso, é totalmente inexperiente e 

confunde os espíritos. Eles parecem crer que o pecado está abolido 
por Cristo apenas “formaliter et philosophice seu iuridice” (em 
sentido formal e filosófico, ou jurídico), desconhecendo que o pecado 
é abolido apenas “reputatione et ignoscentia Dei miserentis” (pela 
reputação e perdão do Deus misericordioso). O pecado está abolido, a 
lei foi afastada e a morte está destruída apenas em relação a Cristo, 
mas não essencial e substancialmente. Isso vale nesta vida apenas 

“propter Christum” (por causa de Cristo), à medida em que ele é 
buscado e se caminha em sua plenitude. Os antinomistas negam 
junto com o permanente ofício da lei também a realidade do pecado e 
da morte, da qual somos subtraídos não em vista de nós próprios, 
mas apenas na fé em Cristo11. 

Lutero cita frequentemente os textos dos evangelhos de 
Mateus 7.12 e Lucas 6.31, que trazem a regra áurea, quando se refere 
à lei natural. Quando a lei de Moisés e a lei natural coincidem, aí a lei 
permanece e não é abolida exteriormente, a não ser de modo 
espiritual pela fé, o que nada mais é senão cumprir a lei, conforme o 
apóstolo Paulo na epístola aos Romanos 3.31. Lutero assumiu a 
tradição terminológica que identificava a lei natural com a regra 

áurea, mas não as confundiu uma com a outra. A regra áurea não 
seria, a princípio, uma lei espiritual, pois ela ordena uma obra 
externa e toma a própria pessoa por medida de seu comportamento. 
Cristo, no entanto, teria interpretado espiritualmente a regra áurea, 

indicando às pessoas cristãs como deveriam usá-la. Assim, a regra 
áurea, compreendida espiritualmente, seria a forma do mandamento 
do amor ao próximo, presente na lei natural, que pertenceria ao 

                                            
11 Cf. 39 I, 346, 32s); 39 I, 354, 30; 39 I, 354, 7s; 39 I, 356, 27-34. 
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reino de Cristo no âmbito da natureza humana corrompida. Ela seria 
muito mais do que uma regra para ordenar o bem estar social, a 

saber, seria lei espiritual enquanto afirmação sobre a pessoa interior, 
não identificável pela razão humana, mas tão somente a partir da 
compreensão nascida através da fé. 

 

3. Direitos humanos, direitos fundamentais e protestantismo 
 
Dentre uma multiplicidade de fatores e causas, quando se 

retrocede na análise dos pressupostos históricos que incidiram 
sobre a gênese e o desenvolvimento dos direitos humanos e 
fundamentais até alcançar a era moderna, não se pode excluir a 
influência do pensamento cristão. A tradição de pensamento em 

torno aos direitos humanos e fundamentais não surge em 
contextos sob a influência do islamismo, do budismo ou do 
hinduísmo, por exemplo. Pré-condições para pensar em algo como 
os direitos humanos são a diferenciação entre fé e mundo, igreja e 
estado, o reconhecimento da igualdade entre todas as pessoas. 
Assim, em uma sociedade de castas, dificilmente há espaço para 
algo como direitos humanos. No islamismo, até hoje, as mulheres 
são colocadas em um plano secundário. Também, do ponto de vista 
do estado, não se pode adotar a liberdade religiosa, se apenas uma 
religião é considerada oficial. É inviável a conciliação entre esses 
direitos e modelos de teocracia. 

Sem dúvida nenhuma, a sistematização da idéia dos direitos 

humanos surge em um contexto secularizado, aquele marcado pelo 
pensamento iluminista, da modernidade. Este contexto é 
historicamente impensável fora de uma cultura majoritariamente 
marcada pelo pensamento cristão. Na tradição europeia, há duas 

formas distintas de compreender a dignidade humana. Com 
“dignidade” se compreende uma posição ou status especial de uma 
pessoa na sociedade. Nesse sentido, “dignitas” corresponde à 
“honra”. Por outro lado, “dignidade” também pode significar o que 
diferencia o ser humano de outras formas de vida e o coloca numa 



52 | Filosofia & Direito: um diálogo necessário para a Justiça 
 

posição especial no mundo. O termo “dignidade”, portanto, pode 
ser usado tanto no sentido de diferenciar como no de igualar. 

Influenciado pelo pensamento do estoicismo, Cícero usou o 
termo “dignidade” nos dois sentidos. Predominante foi o sentido de 
status especial de uma pessoa na sociedade. Paralelamente, porém, 
ele também compreende a “dignidade” da natureza humana como 

consistindo em possuir razão. Na tradição cristã, desde cedo, passou 
a predominar a convicção de que todas as pessoas têm uma 
dignidade em comum. Tomou-se para isso como fundamento o 
relato bíblico da criação (Gênesis 1.26s), especialmente o que lá está 
escrito sobre a “imagem e semelhança de Deus”. Pela imagem e 
semelhança de Deus as pessoas se diferenciam de outros seres 
criados e nela sua dignidade especial está fundamentada. A essa 

noção se alia a teologia de São Paulo, pela qual, a partir da filiação 
divina comum de todas as pessoas, as diferenças entre elas perdem o 
sentido (Epístola aos Gálatas 3.26-28). 

Na Antiguidade cristã e na Idade Média, a compreensão de que 
todas as pessoas têm uma dignidade em comum jamais se tornou 
dominante, seja no âmbito da ordem eclesiástica, seja no da ordem 
política. Isso aconteceu, especialmente, devido a três fatores: 
Primeiro, pela ideia de pecado original. A noção de dignidade 
humana foi relativizada pela compreensão da pecaminosidade de 
todas as pessoas. A doutrina do pecado original foi, até a era 
moderna, um obstáculo para o desenvolvimento de uma concepção 
cristã autônoma a respeito da dignidade e dos direitos humanos. Isso 

porque essa doutrina muitas vezes teve como pressuposto uma 
compreensão do ser humano como alguém que, por seu pecado, 
perdeu todo e qualquer direito diante de Deus, não possuindo por 
isso nenhuma espécie de dignidade. Segundo, em razão da 

discriminação religiosa e cultural. A ideia de que existe algo em 
comum a todo o gênero humano foi posta em plano secundário pela 
diferenciação estabelecida entre cristãos, hereges e não cristãos 
(judeus e pagãos). Ainda na era moderna se considerava a dignidade 
humana como um privilégio exclusivo de quem fosse cristão. 
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Hereges, judeus e pagãos não teriam direito algum. Essa noção 
legitimou práticas terríveis, como a perseguição a hereges, as ondas 

de antissemitismo e os genocídios ocorridos durante conquistas 
territoriais e colonização. Terceiro, devido à visão de sociedade no 
cristianismo. A divisão da sociedade em estamentos foi considerada 
como correspondente à ordem natural instituída por Deus. Isso se 

refletiu também na acentuada hierarquização da própria igreja. 
“Dignidade”, dessa maneira, foi vista como algo que diferencia e não 
como algo que coloca pessoas em um plano de igualdade. 

A ideia de uma dignidade humana baseada na imagem e 
semelhança de Deus foi reprimida, mas não por completo. Na época 
da Renascença, ela se manifestou em três correntes do pensamento: 
no humanismo italiano, na escolástica tardia da Espanha e na 

Reforma protestante. Humanistas italianos vincularam sua reflexão à 
ideia da imagem e semelhança divina. Especialmente Pico della 
Mirandola merece destaque. Ele compreendeu o ser humano como 
um microcosmo correspondente a Deus, no qual há uma plenitude 
de possibilidades. A determinação do ser humano residiria no fato 
dele fazer suas escolhas em meio a essas possibilidades. A liberdade 
estaria na possibilidade de almejar o bem supremo pelas próprias 
forças. No séc. XVI, houve pensamentos equivalentes também em 
Tomás Morus e Desidério Erasmo, de Roterdã. Dessa forma, 
retomando ideias do estoicismo, o humanismo renascentista 
preparou uma nova tendência antropológica, que baseou a dignidade 
do ser humano em sua natureza racional. 

Teólogos da escolástica tardia, na Espanha, impuseram a si 
próprios a tarefa de refletir teologicamente a ampliação de horizontes 
que se seguiu à expansão, à conquista e à colonização de outras terras 
nos séculos XV e XVI. O encontro com a humanidade não europeia 

passou a representar um desafio especial. Num primeiro momento, 
reiterou-se a relação cristãos-pagãos da Idade Média, na forma da 
relação civilizados-bárbaros. Perguntava-se, se os moradores nativos 
da América podiam ser considerados seres dotados de razão e aptos a 
acolher a fé cristã. A bula papal “Sublimis Deus” (1537) confirmou 
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que os índios eram “seres humanos de verdade”, capazes de acolher a 
fé católica e os sacramentos. Ainda assim, permaneceram dúvidas se 

os índios eram dotados de razão e capazes de crer. Em meio a esse 
debate, Francisco de Vitória e, depois dele Francisco Suarez, 
defenderam uma posição clara. Partiram da tese da sociabilidade 
natural do ser humano. A sociabilidade humana e a natureza racional 

são inseparáveis, sendo que os índios as possuem plenamente. 
Justamente por isso eles teriam parte nos direitos elementares 
devidos a toda e qualquer pessoa. Os conquistadores ibéricos, 
entrando em contato com os índios, estariam proibidos, não só de 
ferir os direitos básicos dos índios, mas, além disso, deveriam 
engajar-se na promoção desses direitos. Mediante tal concepção, 
esses teólogos da escolástica tardia na Espanha teriam lançado as 

bases do direito dos povos na Europa moderna, posteriormente 
sistematizado por Hugo Grotius. 

Quanto à contribuição da Reforma protestante para a 
concepção moderna de dignidade e direitos humanos, é preciso 
lembrar, em primeiro lugar, da definição proposta por Lutero 
acerca do centro hermenêutico e epistemológico da teologia cristã: 
a justificação da pessoa por graça e fé. Aqui, a pessoa não é 
definida pelo que ela própria faz, mas a partir de sua relação com 
Deus. A pessoa não é mero resultado de condições dadas. Ela 
também não se dilui em uma definição qualquer, mas transcende a 
tudo isso. Sua dignidade não está em poder fazer ou provar algo, 
mas na graça justificadora que Deus lhe atribui. Quando se diz que 

a pessoa é justificada por graça, aí se propõe, na verdade, uma 
definição antropológica a partir da teologia, em substituição a uma 
definição filosófica. Na fé, a pessoa se dá conta dessa determinação 
pela graça divina. A esta fé, que é uma resposta à graça, diz 

respeito a liberdade. A liberdade de fé e de consciência 
correspondem, portanto, à justificação exclusivamente por graça. 
Nesse sentido, por princípio, a liberdade de fé e de consciência 
podem ser compreendidas como compondo o cerne dos direitos 
humanos e fundamentais. 
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Calvino, de sua parte, relacionou o ensino da justificação por 
graça e fé à eleição da pessoa por Deus, acentuando especialmente a 

santificação, ou seja, a vivência na prática da existência cristã e do 
verdadeiro culto a Deus. Nos limites dessa compreensão são incluídas 
a liberdade religiosa e a ideia das obrigações recíprocas na aliança 
inaugurada por Deus. Desse modo, o calvinismo deu um passo prévio 

decisivo na elaboração do conteúdo ético dos direitos humanos. Além 
disso, por meio da estrutura eclesiástica de formato presbiterial e 
sinodal, o calvinismo acelerou o desenvolvimento de formas de 
constituição que promoveram a atenção para com os direitos 
humanos; inclusive no âmbito do estado. 

Além do significado do ensino da justificação por graça e fé 
na teologia protestante posteriormente para os direitos humanos, é 

interessante observar que os reformadores também formularam 
catálogos de direitos elementares da pessoa. Por exemplo, Lutero, 
na interpretação do Magnificat (1521), quando aborda desde os 
direitos da pessoa em relação a dinheiro, bens, corpo, honra, 
esposa, filhos e amigos até seus direitos quanto ao que chama de 
“bens supremos” da fé e do evangelho. A liberdade de fé passa a 
ser colocada no centro. O dever de obediência frente à autoridade 
política tem seu limite máximo na liberdade de fé e de consciência. 

Após a época da Reforma protestante, seguiram-se guerras 
religiosas que em muito foram responsáveis pela destruição da 
ordem até então existente e sua gradativa substituição pelo estado 
absolutista. Cada qual passou, individualmente, a estar em relação 

direta com o estado, sem a mediação de instâncias comunitárias. 
Fizeram-se necessárias medidas de segurança dos indivíduos 
frente ao abuso de poder. Os direitos humanos também se 
dirigiram contra a dependência das pessoas em relação a poderes 

intermediários que seguiram existindo. Na época dos confrontos de 
confissões, o direito de oposição e resistência, outrora vinculado ao 
povo ou ao estamento, passou a assumir um caráter de direito 
individual. A consciência da pessoa, presa a uma confissão 
religiosa, transformou-se em medida para o correto exercício do 
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poder. Como o confronto não se decidiu para nenhum dos lados, 
acabou-se chegando a um sistema baseado na paridade e na 

tolerância. O princípio “cuius regio eius religio” foi uma expressão 
concreta na direção do estabelecimento futuro da liberdade 
religiosa. Por exemplo, a Paz Religiosa de Augsburgo (1555) 
garantia o direito de emigração a quem não quisesse seguir a 

determinação territorial de pertença confessional. 
Com a guerra civil na Inglaterra, no século XVII, e o advento 

de exigências por direito a voto, liberdade de opinião e de imprensa 
da parte dos “dissenters” e independentistas, a dimensão política 
dos direitos humanos acabou sendo ressaltada . Anteriormente, a 
“Magna Charta Libertatum” (1215) ainda não integrara as ideias da 
universalidade e da individualidade. Com sua garantia de habeas 

corpus (proteção contra a prisão arbitrária), contudo, a Carta 
Magna já apontava a uma questão central nos direitos humanos. A 
“Petition of Right” (1627) inaugura a série de declarações de 
direitos humanos modernas, seguida do “Habeas Corpus Act”, de 
1679, e da “Bill of Rights” (1688). Locke (1632-1709) contribuiu 
para a fundamentação filosófica dessas declarações com o seu 
ensino sobre o dever de automanutenção fundamentado nos 
direitos à vida, à liberdade e à propriedade. As declarações de 
direitos dos estados norte americanos apresentaram os direitos 
humanos basicamente como princípios de estado fundamentados 
no direito individual. Tiveram grande influência sobre a 
“Déclaration des droits del homme et du citoyen” da Revolução 

Francesa, preparada especialmente pelos fisiocratas. 
Do acima exposto, depreende-se em que medida o 

pensamento cristão ocidental contribuiu decisivamente para o 
desenvolvimento da ideia de dignidade e dos direitos humanos. 

Mesmo assim, é interessante observar que as igrejas cristãs por 
muito tempo rejeitaram os direitos humanos. Condenaram-nos 
como fruto do iluminismo e do liberalismo, como concepção 
baseada no anticlericalismo e no imanentismo, muitas vezes 
verificados nesses movimentos. Vale ressaltar, também, que 
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muitas igrejas tiveram historicamente um forte compromisso com 
o estado em seus territórios (igrejas nacionais). Isso impediu, em 

geral, uma apreciação positiva de direitos limitadores e críticos ao 
estado, como os direitos humanos. 
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Questões preliminares 

 
Jürgen Habermas é, sem dúvida alguma, um dos mais 

destacados pensadores do tempo atual, e sua obra exerce relevante 
influência sobre diversas áreas do conhecimento, tais como a 
filosofia, a sociologia e o Direito, mormente devido a sua proposta 
de uma teoria discursiva (Diskurstheorie), que ele aplica à Filosofia 
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(Teoria do agir comunicativo) – especialmente à Ética (Ética do 
discurso, Diskursethik) – e ao Direito (Direito e democracia. Entre 

facticidade e validade). 
O empreendimento pós-metafísico habermasiano de 

fundamentação da ética e de justificação do Direito, referido aos 
princípios D (discursivo) e U (universalização)2, prescinde de toda 

e qualquer base religiosa e, nesse sentido, Habermas encontra-se 
na tradição da teoria crítica (Kritische Theorie). Afirma ele: 

 
Com a passagem para o pluralismo ideológico nas sociedades 
modernas, a religião e o ethos nela enraizado se decompõem 

enquanto fundamento público de validação de uma moral 
partilhada por todos. Em todo caso, a validação de regras morais 
obrigatórias para todos não pode mais ser explicada com 

fundamentos e interpretações que pressupõem a existência e o 

papel de um deus transcendente, criador e salvador3. 

 

O tema da religião, ao qual Habermas se refere na citação 
acima, aparece relativamente tarde em seu pensamento. Na 
"Teoria do agir comunicativo", dedica apenas algumas páginas a 
essa questão na ótica da teoria da secularização de matriz 
weberiana. Nessa obra, o papel que a religião tivera nas sociedades 
tradicionais, isto é, o de garantir integração social ou legitimação 
política, teria sido assumido nas sociedades modernas pela própria 
razão comunicativa. Nesse processo, “a autoridade do sagrado foi 
substituída sucessivamente pela autoridade de um consenso 

considerado fundamentado4” racionalmente. Em "Pensamento pós-

                                            
2 Segundo Habermas, uma das características principais da Ética do Discurso é a necessidade do 

consenso, que só é atingido quando o discurso (D) for conduzido por uma regra de argumentação, a 

saber, o critério da universalização, denominado por ele de princípio (U). Habermas propõe uma 

reformulação do Imperativo Categórico kantiano: não basta mais que o indivíduo proponha a sua 
máxima querendo que seja universal; deverá, outrossim, submetê-la ao exame discursivo de sua 

pretensão de universalidade. O acento desloca-se, assim, do indivíduo para o conjunto daqueles que 
se encontram envolvidos no agir comunicativo. 

3 HABERMAS, J. A inclusão do outro: Estudos de teoria política, p. 19. 

4 HABERMAS, J. Theorie des kommunikativen Handelns, p. 118. 
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metafísico", não se afasta muito da posição esboçada em "Theorie 
des kommunikativen Handelns": à religião é atribuída uma função 

fundamental na história do pensamento ocidental, mas, ao mesmo 
tempo, o pensador alemão releva como esse papel se esgotou e 
como a religião deve renunciar a suas pretensões de validade 
absoluta para limitar-se a oferecer uma visão de mundo entre 

outras igualmente legítimas5.  
Entretanto, a temática religiosa que inicialmente 

desempenhara um papel secundário na obra do pensador alemão 
tem-se tornado, sempre mais, objeto de intensa investigação do 
filósofo nos últimos anos, revelando sua abertura para os 
fenômenos da “superestrutura”, como a religião6, o que se pode 
constatar por ocasião da concessão do Prêmio da Paz, quando 

proferiu uma palestra intitulada "Fé e saber" (2001), e no diálogo 
que estabeleceu com o Cardeal Joseph Ratzinger, em Munique, em 
2004, que se tornaria, no ano seguinte, o Papa Bento XVI. Além 
disso, em duas obras recentes, ocupou-se intensamente com a 
questão do religioso: "Entre naturalismo e religião7" e "Pensamento 
pós-metafísico II 8 ", que contém a entrevista de Habermas 
concedida a Eduardo Mendieta intitulada “Um novo interesse da 
Filosofia pela religião”. 

Nesses escritos, Habermas menciona uma série de 
fenômenos que apontam para a “vitalidade do elemento religioso”, 
que o desafiam, tanto no âmbito da Filosofia como no do Direito, a 
ocupar-se com questões altamente relevantes e atuais, sobretudo 

no que concerne à relação da religião com a esfera pública 
(Öffentlichkeit) e à fundamentação e à justificação de normas ético-
jurídicas num contexto profundamente marcado pela 
secularização, no Estado religiosamente neutro.  

                                            
5 HABERMAS, J. Nachmetaphysisches Denken: Philosophische Aufsätze, passim. 

6 Cf. ARAÚJO, L.B.L. Religião e modernidade em Habermas, p. 192. 

7 HABERMAS, J.; RATZINGER, J.. Dialektik der Säkularisierung: Über Vernunft und Religion. 

8 HABERMAS, J. Nachmetaphysisches Denken II: Aufsätze und Repliken. 
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1. O processo de secularização 

 
No que diz respeito à trajetória da filosofia no Ocidente, 

Habermas menciona três paradigmas por que ela teria passado: o 
ontológico, o reflexivo e o linguístico: “Tornou-se costume aplicar à 

história da filosofia o conceito de ‘paradigma’, oriundo da história da 
ciência, e dividir as épocas históricas com o auxílio de ‘ser’, 
‘consciência’ e ‘linguagem’”9. Já no que concerne ao pensamento 
jurídico ocidental, Habermas aponta para a sucessão de três fases: 
depois que o Direito “se emancipou de fundamentos sagrados e se 
distanciou de contextos religiosos e metafísicos”10, estaria vivendo 
uma fase pós-metafísica. Portanto, teria passado de uma 

fundamentação religiosa (teológica) a uma fundamentação metafísica 
(seja objetiva, seja subjetiva), atingindo o período pós-metafísico. 

No modelo teológico (primeira fase), em sua análise 
genealógica do teor cognitivo da moral, a “validação de regras 
morais obrigatórias para todos” é explicada “com fundamentos e 
interpretações que pressupõem a existência e o papel de um deus 
transcendente, criador e salvador”11. Partindo da ordem da criação 
e da história da salvação, a normatividade é obtida a partir dos 
“fundamentos ontoteológicos e soteriológicos”12. Na mesma linha 
de Habermas, com referência aos fundamentos religiosos do 
Direito, Berman afirma que “instituições, conceitos e valores 
básicos dos sistemas jurídicos ocidentais têm suas origens em 

rituais religiosos, liturgias e doutrinas dos séculos XI e XII”13. E 
isso, segundo Habermas, também diz respeito à ideia de política: 

                                            
9 HABERMAS, J. Nachmetaphysisches Denken: Philosophische Aufsätze, p. 20. 

10  HABERMAS, J. Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des 
demokratischen Rechtsstaats, p. 256. 

11 HABERMAS, J. A inclusão do outro: Estudos de teoria política, p. 19. 

12 HABERMAS, J. A inclusão do outro: Estudos de teoria política, p. 17. 

13 BERMAN, H. J. Direito e revolução: A formação da tradição jurídica ocidental, p. 212. 
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“Devemos as primeiras concepções do político à noção de nómos de 
Israel, da China e da Grécia”14.  

Ainda baseado na tipologia habermasiana, numa segunda 
fase, na passagem do mythos ao lógos, pode-se constatar a forte 
influência da metafísica sobre o Direito: num primeiro momento, 
destaca-se uma metafísica centrada no objeto (pensamento antigo 

e medieval) e, num segundo, uma metafísica da subjetividade 
(Kant), característica do pensamento moderno, enfatizando o 
indivíduo livre no uso autônomo de sua racionalidade (razão 
técnico-científica). Afirma Habermas: “Na modernidade, portanto, 
a vida religiosa, o Estado e a sociedade, assim como a ciência, a 
moral e a arte, transformam-se em diversas personificações do 
princípio da subjetividade”15.  

Essa passagem da filosofia orientada pelo objeto para a – por 
Habermas denominada – filosofia da subjetividade 
(Subjektphilosophie) trará consequências para as mais diversas 
esferas da vida humana, incluindo o Direito, a filosofia e a religião. 
Sobre essa mudança epocal, num texto intitulado “Quais são as 
diferenças essenciais entre a filosofia antiga e a filosofia moderna?”, 
Hösle afirma: “Mas a oposição absoluta entre o eu e a natureza é 
apenas o primeiro passo na gênese do mundo moderno. Em 
Descartes, o eu é apenas autônomo; ele ainda não é onipotente”16; a 
onipotência humana será o passo dado por Ludwig Feuerbach. 

A religião cederá o espaço que ocupara para a humanidade, 
chegando-se a considerar a subjetividade e Deus como grandezas 

excludentes: para se afirmar o ser humano, será necessário negar 
Deus; Feuerbach resume seu ateísmo da seguinte maneira: “nego 
Deus; e isso significa: nego a negação do homem”17. Para que a 
pessoa humana se realize integralmente, terá de prescindir do 

                                            
14 HABERMAS, J. Nachmetaphysisches Denken II: Aufsätze und Repliken, p. 33. 

15 HABERMAS, J. A inclusão do outro: Estudos de teoria política, p. 29. 

16 HÖSLE, V. Philosophiegeschichte und objetiktiver Idealismus, p. 17. 

17 FEUERBACH, L.A. Gesammelte Werke. Vol. 9. 3ª ed., Berlin: Akademie Verlag, 1990, p. 189. 
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Absoluto, da transcendência; aqui aparece a seguinte disjunção: ou 
o homem ou Deus; ora, o homem; logo, tem-se a negação de Deus.  

Portanto, há uma espécie de banimento da questão da 
transcendência religiosa do horizonte da vida humana, a fim de 
que o ser humano possa se concentrar nas atividades da civitas 
terrena. Feuerbach afirma de forma lapidar: 

 
desejo apenas que o objetivo que me propus [...] não tenha sido 
deixado de lado, ou seja, o de fazer de vós, de amigos de Deus 

amigos dos homens, de pensadores crentes e rezadores 
trabalhadores, de candidatos ao além estudantes do aquém, de 

cristãos [...] homens completos18. 

 

Chega-se a afirmar, nesse contexto, que “Teologia é 

Antropologia” e que o discurso sobre Deus nada mais é que 
discurso sobre o ser humano, pois “o homem é deus para o 
homem” (segundo Feuerbach, “homo homini deus”). Essa apoteose 
do ser humano ocorre no Século das Luzes (Aufklärung), em que 
se considera que a razão, por meio da ciência e da técnica, 
conseguirá resolver os problemas humanos, sendo colocada, dessa 
forma, a base do que Habermas denomina naturalismo, isto é, 
“uma autocompreensão objetivada das pessoas nos moldes das 
ciências naturais”19. 

A racionalização da vida, segundo essa nova visão de mundo, 
leva a uma exclusão da magia (Zauber), a um “desencantamento 
do mundo” (Entzauberung der Welt), para utilizar uma expressão 

de Weber20, a qual foi possibilitada pela própria racionalização da 
religião, reduzindo o mundo a um mero mecanismo causal. A 
preocupação com a vida terrena (imanente) – a fidelidade à terra 
(Nietzsche) – substitui a preocupação com a vida eterna 

(transcendente), o que se expressa poeticamente na frase de 

                                            
18 FEUERBACH, L. A. Preleções sobre a essência da religião, p. 237. 

19 HABERMAS, J. Entre naturalismo e religião, p. 7. 

20 WEBER, M. Wissenschaft als Beruf: 1917/1919, p. 9. 
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Heinrich Heine, citado por Freud em "O futuro de uma ilusão": 
“Deixemos o céu para os anjos e para os pardais”21. Doravante, toda 

tentativa de fundamentação e de justificação de normas que não 
parta da autonomia do ser humano será desqualificada como 
heterônoma e como expressão do estado infantil da humanidade 
(Comte e Freud). 

Portanto, dá-se a passagem do teológico ao antropológico, do 
transcendente ao imanente, do eterno ao passageiro, do divino ao 
humano, do céu à terra, do além ao aquém, do sagrado ao profano, 
da civitas Dei à civitas terrena, que constitui o que comumente se 
denomina secularização, palavra oriunda do latim saecularisatio e 
que remonta a saeculum; em português, “século” significa tanto 
um período de cem anos como “este tempo” e, por extensão, 

mundo, aparecendo como sinônimo “deste mundo” em trechos 
neotestamentários22.  

E a noção de passagem (transferência) está na base da palavra 
latina saecularisatio (secularização), utilizada pela primeira vez no 
contexto jurídico (jurídico-canônico e jurídico-político): (i) no campo 
jurídico-canônico, ocorre a palavra saecularisatio no Codex Iuris 
Canonici, quando trata da passagem do estado de “regular” (ordens 
religiosas) para o “secular”, isto é, no momento em que um monge 
abandona o mosteiro e vai viver como “secular”. Também se usa esse 
termo para designar o presbítero que abandona o exercício do 
sacerdócio e se laiciza, se seculariza; (ii) no âmbito jurídico-político, a 
palavra secularização é utilizada como sinônima de desapropriação, 

isto é, quando determinados bens passaram da Igreja para o Estado, 
como aconteceu, por exemplo, na época de Otto von Bismarck23. 
Mencionem-se aqui as negociações para a Paz da Vestfália (em 
Münster, maio de 1646), levando à passagem de propriedades 

                                            
21 HEINE, H. Sämtliche Werke: 4. Bd., p. 9. 

22 Ver Mt 13,22 e Mc 4,19. 

23 Cf. MARRAMAO, G. Céu e terra: Genealogia da secularização. 
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religiosas para o âmbito secular24. Em ambos os casos, está presente 
a ideia de passagem, de trânsito de um estado para o outro; no 

segundo caso, tem-se, claramente, a troca de titularidade de certos 
bens, que passam do poder espiritual para o poder temporal. Sobre 
isso afirma Habermas: 

 

A palavra ‘secularização’ teve, a princípio, o significado jurídico 
de uma transferência compulsória dos bens da Igreja para o 

poder público secular. Esse significado foi transmutado para o 

surgimento da modernidade cultural e social como um todo25. 

 

Além desses significados, Joas 26  acrescenta outros: a 
secularização como genealogia da cultura moderna em relação à 
tradição judaico-cristã, tanto numa visão crítica (negativa) como 

numa visão afirmativa; também menciona três conceitos 

procedentes das ciências sociais: a diminuição da influência da 
religião, a redução da religião à esfera privada e a autonomização 
de âmbitos sociais que se desprendem do controle religioso.  

Destaque-se, por fim, uma acepção de secularização que 
Hans Joas encontra na obra de Charles Taylor, ao tratar da 
mudança das condições de vida em sociedade – para todos, 
portanto também para os crentes –, oriundas do surgimento da 
possibilidade da descrença; aqui se encontra o que Taylor chama 
de “opção secular”: “na passagem de uma sociedade em que a fé 
em Deus é inquestionável e, de fato, não problemática, para uma 
na qual a fé é entendida como uma opção entre as outras e, em 

geral, não a mais fácil de ser abraçada”27. 
Portanto, o conceito de “secularização” é multifacetado, 

passível de muitas interpretações e, em parte, controverso, como 

                                            
24 Cf. MARRAMAO, G. Céu e terra: Genealogia da secularização, p. 17. 

25 HABERMAS, J. Fé e saber, p. 5. 

26 JOAS, H. Die säkulare Option: Ihr Aufstieg und ihre Folgen. Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 
57 (2): 293-300, 2009, p. 293. 

27 TAYLOR, C. Uma era secular, p. 15. 
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ressalta Lima Vaz quando afirma haver “formas de avaliação do novo 
na modernidade que dão primazia à tradição teológica e julgam 

descobrir na novidade moderna a permanência de categorias 
teológicas transformadas com relação ao seu sentido original”28. 
Nesse contexto, aponta três leituras possíveis da secularização: a 
leitura política (Carl Schmitt), a leitura historicista (Karl Löwith) e a 

leitura teológico-metafísica (Eric Voegelin). Porém, esse tipo de 
interpretação do surgimento da modernidade é contestado por 
alguns autores, como, por exemplo, Gauchet (1985) e Blumenberg 
(1985), os quais pensam que “a novidade moderna irrompe como 
algo jamais acontecido na história passada da humanidade”29; aqui “o 
novo se manifesta como index sui, dotado de uma evidência 
intrínseca que não necessita justificar-se diante do antigo”30.  

Além dos autores supracitados, é necessário mencionar um 
pensador que exerce uma influência destacada na obra de 
Habermas: trata-se de Max Weber, que utiliza a palavra 
“secularização” quase exclusivamente nas suas reflexões no âmbito 
da sociologia do direito, sobretudo na obra "Economia e sociedade" 
(Wirtschaft und Gesellschaft)31. Para Pierucci, a contribuição mais 
significativa de Weber à reflexão sobre a secularização consiste na 

 

capacidade de pôr à mostra de modo convincente a interface entre 
racionalização religiosa e racionalização legal. A racionalização 
religiosa, que desencadeia, desdobra e acompanha no Ocidente o 

desencantamento do mundo, implica ou supõe, embora não se 
identifique com, a racionalização jurídica, que de seu lado perfaz o 
desencantamento da lei, a dessacralização do direito, e põe de pé o 

moderno Estado laico como domínio da lei32. 

                                            
28 LIMA VAZ, H.C. de. As raízes da modernidade: Escritos de Filosofia VII, p. 20. 

29 LIMA VAZ, H.C. de. As raízes da modernidade: Escritos de Filosofia VII, p. 23. 

30 LIMA VAZ, H.C. de. As raízes da modernidade: Escritos de Filosofia VII, p. 24. 

31 PIERUCCI, A.F. Secularização em Max Weber: Da contemporânea serventia de voltarmos a acessar 
aquele velho sentido. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 13 (37): 43-73, 1998, p. 52. 

32 PIERUCCI, A.F. Secularização em Max Weber: Da contemporânea serventia de voltarmos a acessar 
aquele velho sentido. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 13 (37): 43-73, 1998, p. 49. 
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Além disso, Weber constata, em "A ética protestante e o 

espírito do capitalismo", que a religião, na sua época, perdera 
muito do valor cultural que tivera no passado, nas origens da 
época moderna, “em que o além era tudo”33. 

Diferentemente da posição supramencionada de Gauchet e 
Blumenberg, considera-se, no presente trabalho, que a presença da 
referência teológica não desaparece e continua desempenhando um 
papel muito importante no período “pós-religioso”, ainda que se 
manifeste numa matriz secular. Na verdade, com a supressão do 
elemento teológico, os atributos de Deus não desapareceram, mas 
apenas trocaram de titular: não mais Deus, mas sim o ser humano 
(seja coletiva, seja individualmente) assumirá os predicados da 
divindade, embora essa não seja mencionada. Por isso,  Schmitt 

afirma, com propriedade, em sua "Teologia Política": “Todos os 
conceitos centrais da teoria moderna do Estado são conceitos 
teológicos secularizados”34. Descurar esse elemento é desconhecer a 
gênese de uma série de categorias que, na contemporaneidade, 
aparecem como se não tivessem nenhuma relação com a Teologia. 
Sobre isso, afirma Berman: “A Ciência Jurídica Ocidental é uma 
teologia secular, que por vezes não faz sentido porque seus 

pressupostos teológicos não são mais aceitos”35. No mesmo diapasão, 
assevera o jurista alemão Böckenförde, citado por Habermas, que “o 
estado secularizado, livre, vive de pressupostos que ele mesmo não 
pode garantir36” e é o resultado do processo de secularização37. 

Assim, pode-se afirmar que vários conceitos do pensamento 
moderno apresentam uma profunda semelhança estrutural com a 
teologia cristã, como o mostra Carl Schmitt nas suas abordagens 

                                            
33 WEBER, M. Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, p. 182. 

34 SCHMITT, C. Politische Theologie: Vier Kapitel zur Lehre von der Souveranität, p. 49. 

35 BERMAN, H.J. Direito e revolução: A formação da tradição jurídica ocidental, p. 212. 

36 BÖCKENFÖRDE, E.-W. Recht, Staat, Freiheit: Studien zur Rechtsphilosophie, Staatstheorie und 
Verfassungsgeschichte, p. 112. 

37 HABERMAS, J. Entre naturalismo e religião, p. 115. 



Draiton Gonzaga de Souza | 69 
 

sobre a soberania e o estado de exceção. Também o conceito de 
dignidade da pessoa humana consiste na versão secularizada de 

uma concepção cristã, como reconhece Habermas:  
 

A tradução da ideia de que o homem é semelhante a Deus para a 
ideia da ‘dignidade do homem’, de todos os homens, a ser 
respeitada de modo igual e incondicionado, constitui uma destas 

traduções salvadoras. Ela expõe o conteúdo de conceitos bíblicos 
para um público geral de crentes de outras confissões e para não-

crentes, ultrapassando, por conseguinte, os limites de uma 

comunidade religiosa particular38. 

 

Apresentado o conceito de secularização, mencione-se ainda 
a famosa “tese (ou teoria) da secularização”, segundo a qual, na 
formulação de Berger, “a modernidade leva necessariamente a um 

declínio da religião”39, havendo uma relação intrínseca entre era 
moderna (racionalização) e secularização. Nesse contexto, Berger, 
em 1969, define a secularização como “o processo pelo qual setores 
da sociedade e da cultura são subtraídos à dominação das 
instituições e símbolos religiosos”40.  

Na visão de Habermas41, sobretudo no capítulo “Religião na 
esfera pública da sociedade ‘pós-secular’”, a tese da secularização 
(Säkularisierungsthese) apoia-se nos seguintes elementos: o 
primeiro é o progresso técnico-científico, que fomenta uma 
concepção antropocêntrica de um mundo desencantado 
(entzauberte Welt), de tal modo que uma compreensão esclarecida 

dificilmente seria compatível com uma visão teocêntrica ou 
metafísica de mundo. Em segundo lugar, as Igrejas e as 
comunidades, com a diferenciação de subsistemas (direito, política, 
etc.), perderam de modo crescente sua função, assumindo 

                                            
38 HABERMAS, J. Entre naturalismo e religião. p. 125-126. 

39 BERGER, P. Nach dem Niedergang der Säkularisierungstheorie, p. 1. 

40 BERGER, P. O dossel sagrado: Elementos para uma teoria sociológica da religião, p. 119. 

41 HABERMAS, J. Nachmetaphysisches Denken II: Aufsätze und Repliken, p. 308-327. 
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gradativamente a tarefa de administrar os bens salvíficos; assim, a 
religião torna-se assunto privado, sem importância pública. Por 

fim, menciona a passagem de uma sociedade agrária para uma 
sociedade industrial e, posteriormente, pós-industrial, que levou a 
um vertiginoso aumento de bem-estar e segurança sociais. A 
diminuição dos riscos para a existência humana torna supérflua a 

prática religiosa, cuja finalidade era a domesticação, através da 
comunicação com um poder cósmico do além, das contingências da 
vida. Ainda segundo Habermas, a secularização diz respeito a um 
fenômeno ocorrido em países com alto grau de bem-estar social na 
Europa central e também no Canadá, na Austrália e na Nova 
Zelândia, nos quais, depois da Segunda Guerra Mundial, diminuiu 
continuamente a pertença a credos religiosos, ocorrendo, assim, a 

suposta perda da relevância religiosa. 
 

2. Religião na era pós-secular 
 
No entanto, conforme Habermas, é necessário revisar a 

teoria da secularização, já que a “tese, por um longo tempo 
incontroversa, de que há um nexo estreito entre a modernização 
da sociedade e a secularização da população cada vez menos tem 
adeptos entre os sociólogos”42, citando, nesse contexto, Joas, que 
fala do “fim da teoria da secularização”43. A tese da secularização 
fora defendida, como se mostrou acima, em 1969, pelo sociólogo da 
religião Peter Berger, que, no entanto, já no final da década de 

1980, “estava bastante seguro de que os dados empíricos sobre o 
significado da religião no mundo atual não sustentavam mais a 
tese da secularização”44 , passando, então, em 1999, em "The 
Desecularization of the World", a defender a ideia de 

dessecularização. Segundo Peter Berger e Charles Taylor, a 

                                            
42 HABERMAS, J. Nachmetaphysisches Denken II: Aufsätze und Repliken, p. 309. 

43 HABERMAS, J. Nachmetaphysisches Denken II: Aufsätze und Repliken, p. 310. 

44 BERGER, P. Nach dem Niedergang der Säkularisierungstheorie, p. 2. 
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afirmação de que a subjetividade moderna leva à exclusão da 
religiosidade é apenas uma das possíveis narrativas da 

modernidade, não a única. 
Para Habermas, essa revisão da tese da secularização é 

necessária pelo fato de as questões ligadas à religião terem, 
ultimamente, cada vez mais, mostrado sua importância no cotidiano 

de sociedades democráticas. Ao falar da vitalidade do elemento 
religioso (Vitalität des Religiösen) dá, entre outros, o seguinte 
exemplo: o bispo de Canterbury recomendou ao legislador britânico 
que incorpore para os muçulmanos que lá vivem partes do direito de 
família da charia. Para o pensador alemão, parece não haver dúvida 
de que a religião exerce um papel importante no espaço público e que 
“a consistência do tecido social corre perigo numa sociedade 

presumidamente secular"45. E, nesse contexto, Habermas passa a 
falar acerca da religião na esfera pública da sociedade “pós-secular”, 
indicando três fenômenos que provariam a vitalidade da religião: (i) 
A atuação de grupos ortodoxos ou conservadores nas Igrejas e 
religiões, especialmente no Budismo, no Hinduísmo, no Islamismo, 
no Judaísmo e no Cristianismo, destacando a difusão das redes 
islâmicas e dos evangélicos. (ii) Os movimentos fundamentalistas, 
especialmente os pentecostais e os radicais islâmicos, na medida em 
que combatem a modernidade ou pelo menos tentam fugir dela. (iii) 
Os mulás no Irã e os terroristas islâmicos. 

Não obstante a crítica à tese da secularização (segundo a 
qual a Europa representaria a exceção, enquanto o padrão seria a 

implausibilidade da tese da secularização) e essa revitalização do 
religioso, Habermas considera que a tese mencionada ainda tem 
validade na tentativa de explicar o fenômeno que aconteceu na 
Europa Central. Segundo ele, as Igrejas e as religiões tiveram de se 

restringir, com o passar do tempo, à sua práxis de aconselhamento 
(à cura de almas) e abriram mão de suas competências em outros 
âmbitos da sociedade, ocorrendo, assim, uma individualização 

                                            
45 HABERMAS, J. Nachmetaphysisches Denken II: Aufsätze und Repliken, p. 308. 
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(privatização) da práxis religiosa, e cada vez mais a religião foi 
relegada à esfera privada.  

Apesar de fazer essa concessão, adverte, baseando-se em 
Casanova46, que a mencionada perda de função não significa perda 
de importância – nem na esfera pública nem na individual. E 
esclarece um pouco mais detidamente o que ele entende por 

sociedade pós-secular: a nova descrição das sociedades modernas 
como pós-seculares diz respeito a uma mudança (deslocamento) 
de consciência, que remete, sobretudo, a três fenômenos: (i) 
Conflitos, por todo o mundo, apresentados como contendas 
religiosas, modificam a consciência pública. Essas tensões 
desestabilizam a convicção de um presumido desaparecimento da 
religião. Dessa forma, não há lugar para triunfalismo algum da tese 

da secularização. (ii) A religião adquire importância também 
dentro da esfera pública nacional, na medida em que influencia a 
vida política de sociedades seculares, ao interferir, por exemplo, 
em decisões concernentes à legalização do aborto e da eutanásia, 
em questões de bioética, etc. Aqui se apresentam questões de 
ampla discordância valorativa (conflito de valores) dentro de uma 
sociedade. (iii) E o terceiro estímulo de uma mudança de 
consciência das populações provém, segundo Habermas, dos 
movimentos migratórios, seja no mundo do trabalho, seja no 
âmbito daqueles que buscam refúgio político, sobretudo no 
concernente a pessoas oriundas de culturas fortemente arraigadas 
na tradição. Isso tem por consequência não apenas um grande 

pluralismo de formas de vida, mas também de orientações 
religiosas, despontando, nesse contexto, questões clássicas como a 
da integração, da tolerância e do respeito. 

Ao fazer menção à revitalização da religião, Habermas quer 

chamar a atenção para o fato de a religião exercer um papel 
altamente destacado na sociedade atual, chegando alguns sociólogos 
da religião a mencionar um reencantamento ou ressacralização do 

                                            
46 CASANOVA, J. Public Religions in the Modern World. 



Draiton Gonzaga de Souza | 73 
 

mundo, tema abordado recentemente pelo renomado jurista alemão 
Dreier47. Para Habermas, a neutralidade em termos de distintas 

cosmovisões “não se coaduna com a generalização política de uma 
visão de mundo secularista”48. Segundo sua concepção, os cidadãos 
secularizados não podem “negar que haja, em princípio, um 
potencial de racionalidade embutido nas cosmovisões religiosas, nem 

contestar o direito dos concidadãos religiosos a dar, em uma 
linguagem religiosa, contribuições para discussões públicas”49. Numa 
sociedade pós-secular, o “conteúdo semântico religioso” teria, sim, 
importância, na medida em que pudesse ser traduzido numa 
linguagem racional: 

 
Uma cultura política liberal pode, inclusive, manter a expectativa de 
que os cidadãos secularizados participarão dos esforços destinados à 

tradução – para uma linguagem publicamente acessível – das 

contribuições relevantes, contidas na linguagem religiosa50. 

 

Nessa medida, também a Ética e o Direito poderiam acolher 
as contribuições advindas da religião. 

Habermas defende, ainda, que a intervenção pública dos 
indivíduos religiosos deve estar ligada ao “uso da razão” e que 
argumentos religiosos precisam ser traduzidos em uma linguagem 
acessível a todos, isto é, para a linguagem dos argumentos 
racionais. Isso significa que o “conteúdo de verdade” das religiões 
deve coincidir com o conteúdo de verdade da moral racional e que, 
portanto, qualquer argumento que não seja passível de tradução na 

linguagem dos argumentos racionais não pode ser usado 
legitimamente para justificar decisões institucionais. Assim, 
Habermas opera uma funcionalização da religião que estará, então, 

                                            
47  Cf. DREIER, H. Säkularisierung und Sakralität: Zum Selbstverständnis des modernen 
Verfassungsstaates, p. 1. 

48 HABERMAS, J. Entre naturalismo e religião, p. 128. 

49 HABERMAS, J. Entre naturalismo e religião, p. 128. 

50 HABERMAS, J. Entre naturalismo e religião, p. 128. 
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a serviço da razão: em caso de conflito entre fé e razão numa 
sociedade pós-secular, a razão evidentemente terá a primazia, 

enquanto, em certos autores escolásticos, afirmava-se o primado 
da fé. Nessa concepção habermasiana, ocorre uma 
instrumentalização da religião para fins racionais. 

 

Considerações finais 
 
Segundo Habermas, o tempo presente pode ser chamado de 

era pós-metafísica, que ele não denomina de pós-moderna. Mas 
não se trata de uma época pós-religiosa: a pós-secularidade 
significa exatamente reconhecer a presença e a importância da 
religião. Apesar dessa revalorização do elemento religioso no 

pensamento habermasiano, impõe-se a seguinte questão: em que 
medida pode-se falar de uma era religiosa numa época pós-
metafísica, negligenciando que muitos elementos da religião têm, 
claramente, pressupostos metafísicos? O próprio Habermas já 
indicara, em vários textos, a estreita conexão entre metafísica e 
teologia. Se as visões de mundo (Weltanschauungen) metafísica e 
religiosa estão no mesmo nível e se Habermas parte do princípio 
de que “a ciência moderna compeliu a razão filosófica [...] a 
romper com construções metafísicas da totalidade da natureza e da 
história”51, por que não conclui que a ciência moderna tem um 
efeito semelhante em relação à religião? 

Além disso, é necessário problematizar o que Habermas 

entende por tradução do “conteúdo semântico religioso”52: qual é o 
significado de “tradução” desse conteúdo num discurso racional 
moderno, tanto na ética como no Direito? Isso é possível? Tratar-
se-ia de traduzir esses conteúdos nos parâmetros da racionalidade 

comunicativa? Essa razão estaria em condições de realizar a tarefa 

                                            
51 REDER, M.; SCHMIDT, J. (Hrsg.). Ein Bewußtsein von dem, was fehlt: Eine Diskussion mit Jürgen 
Habermas, p. 27. 

52 Cf. PUNTEL, L. O pensamento pós-metafísico de Habermas: uma crítica. Síntese – Revista de 
Filosofia, 40 (127): 173-223, 2013, p. 173-223. 
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de expressar adequadamente, numa matriz secular, na esfera 
pública, os conteúdos religiosos? Sob o ponto de vista religioso, 

essa tradução não significaria, ao contrário, uma falsificação da 
mensagem religiosa? Não seria necessária, então, além da 
revitalização da religião, a revitalização de uma metafísica 
possibilitadora dessa tradução? Na tradição cristã, a metafísica 

sempre constituiu o instrumento teórico para traduzir a linguagem 
religiosa numa linguagem racional adequada, como acontece, por 
exemplo, com o uso da categoria substância (ousía) nos primeiros 
séculos da era cristã, nas discussões trinitárias. A partir da crítica 
moderna à religião e à metafísica, como deveria estar configurada 
uma metafísica que tornasse possível tal empreendimento? Para 
que se evitasse a suspeita de ser uma concepção pré-moderna, 

seria o caso de uma “nova metafísica” que superaria o pensamento 
pós-metafísico? Seria uma metafísica pós-metafísica? 
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Filosofia e direito: 

um diálogo necessário para a justiça 
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Em meu livro “O Estado, à luz da História, da Filosofia e do 
Direito”2 procurei mostrar a estreita relação entre a Filosofia, o 
Direito e a História, estando as três ciências sociais em intensa 
relação para explicar a aventura humana sobre a terra. 

É que a Filosofia permite conhecer, no plano não metafísico, 
mas existencial, os caminhos que tornam um ser humano distinto 
de qualquer outro ente vivo no planeta, em que a inteligência, 
unida ao espírito ou alma, permite ao homem perscrutar os seus 
últimos fins, formulando teorias, que por melhores que se 
apresentem esbarram na limitação própria de nossa inteligência e 
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na apertada conexão entre o ser que conhece e o objeto conhecido 
(relação ontognoseológica). 

Os fundamentos filosóficos, todavia, à medida que o homem 
ganhou consciência maior da vida social e do progresso próprio 
que a inteligência foi abrindo para o aperfeiçoamento de suas 
relações, impactaram, de forma tosca, os primeiros aglomerados 

tribais, sendo gradativamente trabalhados, por primitivos 
pensadores, principalmente após a transformação da escrita em 
forma de veiculação do pensamento, num longo crescimento, que 
tem nas Cavernas de Lascaux e de Altamira e nas pinturas 
rupestres do nordeste brasileiro seus pontos de partida. 

À evidência, tal despertar conformou a história da 
humanidade, pois, de rigor, passou a ser a história da vida social 

dos povos, através do direito costumeiro e não escrito no início, 
tomando pouco a pouco forma com as leis anteriores a Hamurabi, 
como de Lipit-Ishtar, Ur-Nammu, Shulgi e outros. 

É, todavia, a partir dos pré-socráticos gregos e da tríade 
admirável do período áureo ateniense, que a filosofia molda o 
direito, redirecionando os costumes para a estabilidade dos 
ordenamentos jurídicos, escritos ou não, que conformaram, 
principalmente, o Ocidente, à luz dos ensinamentos dos 3 filósofos 
(Sócrates-Platão-Aristóteles). 

O próprio Império Romano só ganha a sua dimensão 
valorativa do direito, como instrumento de conquista, por força da 
indiscutível influência que o pensamento grego exerceu em todas 

as áreas do conhecimento em Roma, mas principalmente na 
Política. O livro clássico de Fustel de Coulanges, sobre a Grécia e 
Roma, mostra a similitude, inclusive nos deuses, dos dois países, 
mas a superioridade romana na cristalização de todo este 

conhecimento, no Direito. 
Quero, todavia, neste breve artigo fixar-me, 

fundamentalmente, em 4 diálogos de Platão relacionados ao 
Direito, que me parecem essenciais para entender a influência 
maior que o pensamento grego exerceu sobre Roma, mas 
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principalmente, as lições de filosofia, de cidadania e de respeito às 
leis, neles demonstrado. 

Trata-se de, perfunctoriamente, lembrar 4 discursos 
relacionados ao julgamento de Sócrates, que o levou à morte, de 
autoria de Platão (Eutífron, Apologia, Críton e Fédon). 

Estou convencido de que, após as lições da tríade maior da 

filosofia grega, toda a produção posterior foi periférica, visto que os 
grandes temas já tinham sido abordados pelos três mestres 
maiores da busca da sabedoria e da verdade.  

Guillermo Fraile, na sua monumental História da filosofia, 
editada em 10 volumes pela BAC da Espanha, apresenta o resumo 
das teorias e doutrinas de mais de 500 filósofos greco-romanos de 
expressão. Desde os tempos dos pré-socráticos até a decadência do 

império romano do ocidente, eles refletiram sobre a principal das 
ciências humanas, aquela que perscruta as verdadeiras riquezas da 
natureza do homem e sua inserção na ordem universal. Todos eles, 
sem exceção, escreveram obra de porte. Os pré-socráticos, 
Sócrates, Platão e Aristóteles e toda a plêiade de pensadores que os 
seguiu, procuraram, alguns, inovar a sua teoria (epicurismo e 
ceticismo), outros, compatibilizá-la com as religiões, como, por 
exemplo, Fílon, em relação ao judaísmo e Plotino, na busca de 
preservação da religião romana, em face do cristianismo. Todos 
eles, entretanto, procuraram adaptar-se aos conhecimentos 
pertinentes ao século em que viveram. 

É notável verificar as lições de Sócrates. Acredita-se que suas 

ideias foram pouco modificadas, na exegese platônica, visto que só 
as conhecemos por força dos diálogos de Platão. Percebe-se nelas 
evolução de postura, principalmente na concepção dos grandes 
temas de reflexão - os deuses, o homem, a alma e a lei - e nos 

quatro "diálogos-chaves", que desventram o choque entre o 
indivíduo e a ordem da cidade, da lei e da eternidade. Como grande 
parte da minha reflexão jurídica recaiu sempre sobre o choque 
permanente entre o indivíduo e o Estado - seja na primeira das 
trilogias (“O Estado de Direito e o Direito do Estado”, “O Poder e A 
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nova classe ociosa”), seja na segunda (“Uma visão do mundo 
contemporâneo”, “A era das contradições” e “A queda dos mitos 

econômicos”) -, e mais recente nos três breves estudos (“Uma 
breve teoria do poder”, “Uma breve teoria sobre o 
constitucionalismo” e “Uma breve introdução ao Direito”) 
compreende-se minha particular preferência pelos quatro diálogos 

sequenciais, em que Sócrates, o protagonista, prevê o seu futuro 
julgamento, aceitando-o (Eutífron). Defende-se com argumentos 
irrefutáveis, mas que não foram considerados. Tendo sido 
condenado (Apologia), nega-se a fugir, quando instado a fazê-lo 
por seus discípulos, mesmo sendo sua fuga desejada por seus 
injustos julgadores (Críton). Faz, então, considerações sobre sua 
morte, no cárcere, definindo-a como uma abertura para a 

eternidade e libertação da prisão humana (Fédon). 
O choque entre o indivíduo pleno, consciente de seus direitos 

e de sua razão e o Estado - cujo poder, na maior parte das vezes, é 
conquistado por oportunistas despreparados, que o ambicionam 
para utilizá-lo em proveito próprio, e não para servir ao povo - fica 
nitidamente retratado, nos quatro diálogos, como uma lição futura 
para ser aprendida por políticos e governantes, no dia em que se 
dispuserem a servir, mais do que a serem servidos. 

Arthur Clark, notável escritor de ficção científica, equiparado 
em sua época a Isaac Asimov, num de seus contos idealizou um 
corpo sideral, onde uma civilização só era governada por aqueles 
que não desejariam governá-la. Naquela democracia, quem 

mostrasse ambição e interesse pelo poder era automaticamente 
afastado de qualquer disputa, pois estaria pensando mais em si 
próprio do que no povo.  

Em Eutífron, ao aconselhar amigo seu a submeter-se ao 

julgamento, acreditando nas leis da cidade, que sempre respeitara, 
Sócrates procura mostrar que a justiça decorre da certeza de que 
os que a dirigem são capazes de preservar cada cidadão, assim 
como de dirigir a cidade, mantendo uma relação de equilíbrio e 
estabilidade que permita realçar os valores da comunidade. 
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Por esta razão, tendo a opção de não se submeter ao 
julgamento de sua "polis", quanto à falsa acusação de ministrar à 

juventude corrosivos ensinamentos, bastando para isto dirigir-se a 
qualquer outra cidade-estado, que o acolheria com as honras que 
seu talento merecia, preferiu mostrar o profundo respeito que 
tinha, como cidadão, às leis de sua cidade, esperando que a justiça 

prevalecesse. E sua defesa, na Apologia, é devastadora, não 
deixando qualquer acusação sem resposta.  

Sua condenação, entretanto, não difere daquela com a qual 
os detentores do poder afastam os indivíduos capazes de lhes 
mostrar - como na velha fábula do rei da roupa invisível - a intriga, 
a adulação e a mentira. Persiste, ao longo da história, uma 
concepção de Estado segundo a qual os sociais e politicamente 

inconvenientes devem ser eliminados. 
Quando Carl Schmitt, em sua teoria das oposições, declara 

que a arte opõe o belo ao feio, a moral, o bem ao mal, a economia, 
o útil ao inútil e que a política opõe o amigo ao inimigo, não faz 
senão relembrar as lições maquiavélicas de que é bom o 
governante, mesmo que mal, se não perder o poder, e mal o 
governante, mesmo que bom, se o perder. Por esta razão, em todos 
os períodos da história, em todos os espaços geográficos, nas 
democracias, as campanhas para conquistar o poder objetivam 
apenas destruir a imagem do adversário, e nas ditaduras, a própria 
vida e a liberdade dos que se opõem.  

A lição de Sócrates sobre esta oposição permanente entre o 

indivíduo, na luta por suas aspirações maiores, e o Estado que, 
segundo Helmut Kuhn, não constitui senão urna simples estrutura 
do poder, é tão atual quanto o foi, à época e o será, no futuro, até o 
fim dos tempos. 

Em Críton, o filósofo não acata as sugestões de fuga que os 
discípulos lhe propõem e que os julgadores tolerariam, com um 
argumento imbatível: que pensariam seus discípulos, que sempre o 
tinham ouvido falar no respeito à lei da cidade, vendo-o não a 
respeitar, fugindo ao seu cumprimento, ou seja, à pena de morte? 
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Para dar o exemplo a seus discípulos e a todos os que sofressem 
perseguições futuras, declara aceitar a morte que, como termina 

por concluir, em Fédon, é o que mais o ser humano deve desejar, 
pois é a libertação da prisão corporal para a eternidade. De rigor, 
mostra que, nesta passagem pela terra, nada somos e iludimo-nos 
quando pensamos deter qualquer forma de poder real. Isso porque 

todo poder é transitório, visto que somos todos condenados à 
morte, uns nela vendo a libertação pela vida que levaram e outros 
temendo-a por não terem vivido uma vida digna de merecer a 
eternidade. 

Nos dias que correm, estas permanentes oposições, entre o 
indivíduo e o poder, entre a justiça e a lei feita pelos governantes - 
mais em benefício deles próprios do que no do povo, como 

afirmava Hart -, entre o bem e o mal, entre o temporário e o 
eterno, encontramos, pela pena de Platão, nas lições duradoura, de 
Sócrates, que influenciaram todas as gerações de juristas e 
pensadores, a luz exclusiva da reflexão filosófica. 

São estas algumas considerações que faço sobre a íntima 
relação entre a Filosofia e o Direito neste brevíssimo estudo para a 
Jornada ULBRA de Filosofia do Direito, relembrando velhas lições 
daquele Mestre e de seus dois sucessores, trindade esta até hoje 
insuperada na filosofia. Quanto mais os leio, mais me convenço, 
não só insuperados, mas insuperáveis. 
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É uma grande honra participar desta obra dedicada a um 

dos mais importantes filósofos do direito de nossa terra, o querido 
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Professor Draiton Gonzaga de Souza e o faço em meu nome e 
todos os colegas e alunos do Programa de Pós-Graduação em 

Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGD 
UFRGS). 

Draiton Gonzaga de Souza reúne todas as qualidades de um 
excelente professor, de um jurista líder e de um sólido filósofo, 

aliadas a uma personalidade gentil e solidária, que encanta a todos 
que tem a chance de ter contato com ele. Como co-Diretores do 
Centro de Estudos Europeus e Alemães - CDEA, tenho a sorte de 
poder conviver muito com sua profunda cultura, sua sensível visão 
das pessoas e sua sabedoria. É realmente uma pessoa especial, um 
grande líder do diálogo Brasil-Alemanha, que merece toda nossa 
admiração.  

Entre os alunos, o Professor Draiton Gonzaga de Souza é 
conhecido pelo seu carisma, pela profunda sensibilidade humana, 
revelada em suas palavras de incentivo e apoio, assim como pelo 
seu eterno espírito de estudante. 

Como jurista, quando estávamos juntos em um congresso 
em Jena da Associação Luso-alemã de Juristas, interessou-se pelo 
‘diálogo das fontes’, teoria criada por meu mestre Erik Jayme em 
Heidelberg e, assim, para homenageá-lo reproduzo agora algumas 
das bases desta teoria e seu impacto no Direito Brasileiro e de 
minha palestra na “2ª Jornada Ulbra de Filosofia do Direito; 
Filosofia e Direito: Um Diálogo Necessário para a Justiça”. 

Em 1995, em seu Curso Geral de Haia, Erik Jayme 2 , 

examinando o pluralismo pós-moderno de fontes3 e o fenômeno da 
comunicação, cunhou a expressão ‘diálogo das fontes’ 4  para 

                                            
2 Veja JAYME, Erik. Identité Culturelle et Intégration: Le droit international privé postmoderne. 

Cours général de droit international privé. Recueil des Cours. T. 251. Haia: Martinus Nijhoff 
Publishers, 1996, p. 59 e seg. 

3 Veja sobre a descodificação e o pluralismo de fontes: IRTI, Natalino. L’età della decodificazione, p. 
69 e seg. 

4 JAYME, Erik. Identité Culturelle et Intégration: Le droit international privé postmoderne. Cours 

général de droit international privé. Recueil des Cours. T. 251. Haia: Martinus Nijhoff Publishers, 
1996, p. 259. 
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significar a atual aplicação simultânea, coerente e coordenada das 
plúrimas fontes legislativas, internacionais, supranacionais e 

nacionais, leis especiais e gerais, com campos de aplicação 
convergentes, mas não mais iguais, dai a impossibilidade de 
revogação, derrogação ou ab-rogação ou solução clássica das 
antinomias5. 

O pluralismo manifesta-se na multiplicidade de fontes 
legislativas a regular o mesmo fato, com a descodificação ou a 
implosão dos sistemas genéricos normativos (Zersplieterung); 
manifesta-se no pluralismo de sujeitos a proteger, por vezes 
difusos, como o grupo de consumidores ou dos que se beneficiam 
da proteção do meio ambiente, e na pluralidade de agentes ativos 
de uma mesma relação, como os fornecedores que se organizam 

em cadeia e em relações extremamente despersonalizadas. 
Como explica Erik Jayme:  

 
[...] a solução dos conflitos de leis emerge como resultado de um 

diálogo entre as fontes as mais heterogêneas. Os Direitos 
Humanos, as Constituições, as Convenções internacionais, os 
sistemas nacionais: todas estas fontes não se excluem mais 

mutualmente; elas ‘dialogam’ umas com as outras. Os juízes 
ficam obrigados a coordenar estas fontes ‘escutando’ o que elas 

dizem6. 

 

Segundo Jayme7, existem duas maneiras de resolver esses 
conflitos. A primeira consiste em dar primazia a uma das fontes, 

afastando a outra (antinômica); a segunda consiste em procurar a 
coordenação das fontes: é o “diálogo das fontes”, segundo esta 
instigante expressão semiótica do professor de Heidelberg, di-a-

                                            
5 Veja MARQUES, Claudia Lima. O diálogo das fontes como método da nova teoria geral do direito: 

um tributo à Erik Jayme. In: MARQUES, Claudia Lima (Coord.). Diálogo das Fontes. Do conflito à 
coordenação de normas do direito brasileiro, p. 17-66. 

6 JAYME, Erik. Identité Culturelle et Intégration: Le droit international privé postmoderne. Cours 
général de droit international privé. Recueil des Cours. T. 251. Haia: Martinus Nijhoff Publishers, 
1996, p. 259. 

7 JAYME, Identité. Culturelle et Intégration, p. 60. 
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logos (duas lógicas coordenadas e aplicadas simultâneamente ao 
mesmo caso). “Diálogo” por força das influências recíprocas, 

permitindo ou aplicar as duas fontes ao mesmo tempo, 
complementarmente ou subsidiariamente para realizar os valores 
dos direitos humanos, ou dando efeito à escolha das partes a esse 
respeito, ou ainda optando por uma solução alternativa mais 

flexível. 
O art. 7° do Código de Defesa do Consumidor já prevê, desde 

1990, que as fontes devem ser aplicadas em conjunto, a favor dos 
consumidores, podendo o direito do consumidor estar em leis 
diferentes do CDC. O texto do art. 7.º, caput, é claro, não 
reivindicando para o CDC a exclusividade dos "direitos" concedidos 
ao consumidor. Outra será a posição se o tratado, lei ou 

regulamento retira, limita ou impõe a renúncia aos direitos que o 
sistema do CDC assegura ao consumidor. Neste caso, a aplicação 
do CDC será determinada por constituir-se no corpo de normas 
que assegura, segundo os novos parâmetros e valores orientadores, 
eficácia ao mandamento constitucional de proteção do consumidor. 
Assegura-se, em última análise, através da norma do art. 7.º do 
CDC a aplicação da norma que mais favorece o consumidor, como 
reconhece o STJ. 

Diante dos interesses contraditórios defendidos pelas leis 
especiais, em face da generalização excessiva dos Códigos dos 
séculos XVIII e XIX, a ciência do direito teve de buscar a segurança 
da lei máxima, da lei hierarquicamente superior, para ali 

resguardar os valores que considerava mais importantes para 
aquela sociedade. A Constituição toma assim o lugar da codificação 
maior. Tendo em vista a evolução do direito, como um 
instrumento de mudança social, os direitos previstos no texto 

constitucional, tanto os direitos políticos (os chamados direitos 
fundamentais de 1.ª geração) quanto os direitos econômicos e 
sociais (direitos fundamentais de 2.ª e 3.ª gerações) passam a ter 
também uma eficácia “positiva”. 
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O diálogo das fontes é uma teoria para ajudar a decidir – de 
forma mais refletida e ponderada, segundo os valores 

constitucionais – os casos de conflitos de leis, resolver estes casos 
usando este novo paradigma, qual seja, o da aplicação conjunta e 
coerente das normas em diálogo, orientada pelos valores da 
Constituição Federal, especialmente o de direitos humanos e de 

proteção dos vulneráveis8. O mestre de Heidelberg ensina: o 
instrumento reequilibrador (repersonalizante, diria eu) do atual 
direito são os direitos humanos. Iremos reconstruir a abalada 
ciência do direito através da valorização dos direitos do homem, da 
igualdade e dignidade da pessoa humana, que estão nessa ideia. 

Vejamos, pois, como este diálogo pode ser usado em direito 
do consumidor no Brasil. 

 
1. Impacto da teoria do diálogo das fontes no direito do 
consumidor desde a Adin 2591 

 
A primeira citação deste teoria no Brasil foi na ADIN 2591, a 

famosa ADIN dos Bancos, no voto do e. Min. Joaquim Barbosa.  
O uso da expressão do mestre, “diálogo das fontes”, é uma 

tentativa de expressar a necessidade de uma aplicação coerente das 
leis de direito privado, coexistentes no sistema. É a denominada 
“coerência derivada ou restaurada” (cohérence dérivée ou 
restaurée), que, em um momento posterior à descodificação, à 
tópica e à microrrecodificação, procura uma eficiência não só 

hierárquica, mas funcional do sistema plural e complexo de nosso 
direito contemporâneo, a evitar a “antinomia”, a 
“incompatibilidade” ou a “não coerência”. 

“Diálogo” porque há influências recíprocas, “diálogo” porque 

há aplicação conjunta das duas normas ao mesmo tempo e ao 
mesmo caso, seja complementarmente, seja subsidiariamente, seja 
permitindo a opção pela fonte prevalente ou mesmo permitindo 

                                            
8 MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 
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uma opção por uma das leis em conflito abstrato – uma solução 
flexível e aberta, de interpenetração, ou mesmo a solução mais 

favorável ao mais fraco da relação (tratamento diferente dos 
diferentes). Diálogo das fontes é uma expressão retórica (e 
semiótica = conta sua própria finalidade de impor duas lógicas, de 
aplicar simultânea e coerentemente duas leis).  

É o contrário do conflito de leis, expressão comum no direito 
intertemporal, quer significar que duas leis estariam em “conflito” 
para ver qual se aplica ao caso concreto. No tempo, haveria uma 
“colisão” ou superposição perfeita entre os campos de aplicação 
dessas leis, e ao juiz caberia decidir este “conflito”, através da 
prevalência de uma lei sobre a outra e a consequente exclusão da 
outra do sistema (ab-rogação, derrogação, revogação). A premissa 

(o que se pressupõe ou se presume) aqui é que o campo de 
aplicação das duas leis em conflito deve ser o mesmo e com o 
campo de aplicação (ratione materiae e ratione personae) são 
coincidentes, somente uma das leis poderia permanecer no 
sistema, a outra – necessariamente – deveria ser retirada 
totalmente (revogação). Assim, por exemplo, uma lei anterior, 
como o CDC de 1990, e uma lei posterior, como o CC de 2002, 
estariam em “conflito”: daí a necessária “solução” do “conflito” 
através da prevalência de uma lei sobre a outra e a consequente 
exclusão da outra do sistema (ab-rogação, derrogação, revogação). 

A doutrina atualizada, porém, está a procura, hoje, mais da 
harmonia e da coordenação entre as normas do ordenamento 

jurídico (concebido como sistema) do que da exclusão. Erik Jayme 
propõe a coordenação dessas fontes, uma coordenação flexível e 
útil (effet utile) das normas em conflito no sistema a fim de 
restabelecer a sua coerência, isto é, uma mudança de paradigma: 

da retirada simples (revogação) de uma das normas em conflito do 
sistema jurídico (ou do “monólogo” de uma só norma possível a 
“comunicar” a solução justa) à convivência dessas normas, ao 
diálogo das normas para alcançar a sua ratio, a finalidade 
“narrada” ou “comunicada” em ambas. 
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A expressão é aceita também pelo STJ (REsp 1.037.759-RJ e 
REsp 1.645.999-PE, de 21/09/2017) “para dirimir os conflitos 

existentes no decorrer da execução contratual, há que se buscar, 
nesses casos, o diálogo das fontes, que permite a aplicação 
simultânea e complementar de normas distintas.” (STJ, REsp 
1.330.919-MT, 4.ª T., j. 02.08.2016, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

DJe 18.08.2016) e para proteger os vulneráveis, pois 
 
aceitando-se a Teoria do Diálogo das fontes... tem-se que as 
diferentes normas que tratam da mesma relação jurídica, ou de 

relações jurídicas convergentes, devem ser aplicadas 
simultâneamente ao caso concreto, de forma coordenada e 
dialógica, para que hája preservação da hármonia do sistema 

jurídico nacional (AREsp. 1.246.550-SP, Min. Assusete Magalhães, 

Publ. 26.03.2018)9.  

 

A noção de “diálogo das fontes” é hoje utilizada fortemente 
pelos Tribunais estaduais para indicar a aplicação simultânea do 
CDC com mais de uma lei geral ou especial, de forma ordenada e 
coerente com o valor constitucional de proteção do consumidor, 
seja em casos de compra e venda de imóveis (TJRN, AC 
2009.010644-0), de alienação fiduciária (TJSC, AC 2008.079519-6), 
de empreitada (TJSP, APL-Rev. 2810834/3), de vícios de 
desconformidade entre projeto informado e construção (TJSP, AC 
4071574/8), de planos de saúde envolvendo idosos (TJMG, AC 
1.014508464280-3), e de prazo prescricional mais favorável ao 

consumidor em danos morais e materiais (TJPR, AgIn 0436009-4), 
e prazo prescricional mais favorável em planos de saúde (TJRS, AC 
70025426735).  

Também nos Juizados Especiais tem sido utilizada, em casos 
difíceis como de confissão de dívida eivada de abusividade 
                                            
9 Veja também a decisão: “Não bastassem as normas que advém diretamente do Código de Defesa do 
Consumidor, alicerçado na teoria do diálogo das fontes, o inadimplemento contratual verificado na 

espécie atrai responsabilidade objetiva, segundo o artigo 931 do Código Civil, tratando-se in casu de 

aplicação da teoria do risco do empreendimento”. (AREsp 356269-RJ, Relator(a) Ministro Luis Felipe 
Salomão, Data da Publicação 18/05/2015). 
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consolidada por carta de crédito nula (TJSP, APL-Rev. 2932274/4), 
de elisão da devolução em dobro pelo banco que desiste da ação 

antes da citação (TJDF, Rec. 20008.011003076-8), de concretização 
da cláusula geral de boa-fé para estabelecer juros usuários e 
revisão por onerosidade excessiva (TJBA, Rec. 12893-7/2006), de 
nulidade de cláusula barreira de aumento de 100% para idosos em 

planos de saúde logo antes de poder se beneficiar do Estatuto do 
Idoso (TJRS, RInom 71000539718).  

Em resumo, nestes casos difíceis há convivência de leis com 
campos de aplicação diferentes, campos por vezes convergentes e, 
em geral, diferentes (no que se refere aos sujeitos), em um mesmo 
sistema jurídico, há um “diálogo das fontes” especiais e gerais, 
aplicando-se ao mesmo caso concreto, tudo iluminado pelo sistema 

de valores constitucionais e de direitos fundamentais. Os números 
de citação da teoria impressionam, pois de 2015 a 2017 haviam 735 
decisões no TJSP, 637 decisões no TJRS, 400 decisões no TJSC, 284 
decisões no TJMG e 136 decisões citando a teoria no TJRJ10. 

Mister frisar que diálogo das fontes é uma teoria sofisticada, 
mas especialmente útil para hard cases no plural sistema jurídico 
brasileiro11. A teoria do diálogo das fontes é muito utilizada, tanto 
no Brasil como na Argentina12. 

 
2. Os três tipos de diálogos entre o CDC e o CC/2002 

 
Em um mesmo país, podem existir diversas fontes 

convencionais, nacionais e supranacionais, para regulamentar o 
processo civil internacional e os conflitos de leis. Segundo ensina o 

                                            
10 BENJAMIN/MARQUES, in RDC 115, p. 30-31. 

11 Assim MARQUES, Cap. 4. BENJAMIN, Antônio Herman V; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, 
Leonardo Roscoe. Manual de Direito do Consumidor, p. 149. 

12 Veja MOSSET ITURASPE, Jorge. Del “micro” al “macro” sistema y viceversa. El “diálogo de las 

fuentes”. Consumidores y usuarios frente al derecho privado, in LOTUFO, Renan; MARTINS, 
Fernando Rodrigues (coord.). 20 anos do Código de Defesa do consumidor, p. 9-27. 
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mestre de Heidelberg, Erik Jayme, esta é uma das características 
dos sistemas jurídicos contemporâneos13.  

Podemos, portanto, concluir, quanto às características 
básicas do CDC, que, apesar de formalmente uma lei (Lei 
8.078/1990), traz ele em si uma organização codificada marcada 
nitidamente por uma ideia centralizadora, e o CDC já foi muito 

bem definido como um novo microssistema introduzido no direito 
brasileiro. 

A bela expressão de Erik Jayme, hoje consagrada no Brasil, 
alerta-nos de que os tempos pós-modernos não mais permitem 
esse tipo de clareza ou de “mono-solução”. A solução sistemática 
pós-moderna, em um momento posterior à descodificação, à tópica 
e à microrrecodificação, procura uma eficiência não só hierárquica, 

mas funcional do sistema plural e complexo de nosso direito 
contemporâneo, deve ser mais fluida, mais flexível, tratar 
diferentemente os diferentes, a permitir maior mobilidade e fineza 
de distinções. Nestes tempos, a superação de paradigmas é 
substituída pela convivência dos paradigmas, a revogação expressa 
pela incerteza da revogação tácita indireta através da incorporação 
(veja o art. 2.043 do CC/2002). 

Como já escrevi14, a entrada em vigor, em 2003, de um 
Código Civil central, que unifica as obrigações civis e empresariais, 
as relações privadas entre “iguais”, sem, porém, regular as relações 
mistas entre consumidores e fornecedores (as relações entre 
diferentes), opta o Brasil por criar um direito privado sui generis, 

diferente do existente nos países principais do direito comparado 
romano-germânico, seja a sempre citada Itália, a Alemanha ou a 
França. Conhecer e dominar este “modelo brasileiro” de regular de 
forma especial a relação entre consumidor e fornecedor é a 

                                            
13 JAYME, Erik. Identité Culturelle et Intégration: Le droit international privé postmoderne. Cours général 
de droit international privé. Recueil des Cours. T. 251. Haia: Martinus Nijhoff Publishers, 1996, p. 60. 

14 Veja MARQUES, Claudia Lima. Superação das antinomias pelo diálogo das fontes: o modelo 

brasileiro de coexistência entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil de 2002, 
publicado na Revista de Direito do Consumidor, v. 51, p. 34-67. 
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primeira e necessária reflexão, desde sua origem constitucional 
(art. 48 do ADCT CF/1988) até a precisão quanto aos elementos 

que definem o campo de aplicação subjetivo e material do CDC e 
do CC/2002 e o diálogo entre essas fontes legislativas. 

Para colaborar com esta bela teoria, em nossos escritos para 
a ADIN2591, ao espelho dos critérios da escolástica para os 

conflitos de leis no tempo (hierarquia, especialidade e 
anterioridade), imaginou-se três tipos de ‘diálogos’ de fontes:  

 
O primeiro tipo de diálogo é sempre sistemático e de coerência. 
“Diálogo”, porque há influências recíprocas, porque há aplicação 

conjunta das duas normas ao mesmo tempo e ao mesmo caso 
(diálogo sistemático de coerência), por seus fundamentos comuns 
e a mesma coerência nos direitos fundamentais. O segundo tipo 

de diálogo é a aplicação simultânea, seja complementar, seja 
subsidiariamente das várias fontes (diálogo sistemático de 

complementaridade e subsidiariedade). E o último tipo de diálogo 
é o de ‘adaptação’, seja permitindo a opção voluntária das partes 
sobre a fonte prevalente (especialmente em matéria de 

convenções internacionais e leis modelos) ou mesmo permitindo 
uma opção por uma das leis em conflito abstrato (diálogo de 

coordenação e adaptação sistemática) 15.  

 

Os instrumentos de direitos humanos e seus sistemas de 
proteção (Tribunal do Conselho da Europa e Corte Interamericana 
de Direitos Humanos) também influenciam o ordenamento 
jurídico nacional, formam o bloco de constitucionalidade e impõem 

normas imperativas de proteção 16 , a exigir um esforço de 
coordenação de fontes e entre cortes para regular as relações 
privadas internacionais ou situações transnacionais17. Em outras 

                                            
15 Assim MARQUES, Claudia Lima. Três tipos de diálogos entre o Código de Defesa do Consumidor e 
o Código Civil de 2002: superação das antinomias pelo “diálogo das fontes”. In: PFEIFFER, Roberto; 
PASQUALOTTO, Adalberto (coord.). CDC e Código Civil, p. 150-200. 

16 FRANCQ, Stéphanie. L´applicabilité du Droit Communautaire dérivé au regard des methods du 
Droit international privé, p. 25. 

17 LIMA PINHEIRO, Luís de. Direito Internacional Privado, vol. I, p. 45 ss. 
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palavras, frente ao ‘overlapping’ de diferentes ‘comunidades 
normativas’ e globais18, há necessidade de coordenação entre elas19. 

A teoria do diálogo das fontes tem direta relação com os 
direitos fundamentais, pois põe em relevo o sistema de valores que 
estes representam e orienta a aplicação simultânea das regras de 
diferentes fontes para dar efetividade a estes valores20. Não é fácil, 

porém, dar eficácia aos direitos fundamentais, pois estes muitas 
vezes estão presentes em ambos os lados da disputa de direito 
privado. Trata-se, pois, de um limite, pois os direitos fundamentais 
se relacionam com uma ampla gama de casos e muitas vezes 
ambas as partes são detentores de direito fundamentais 21 , 
demonstrando os limites e a complexidade desta análise pelo 
magistrado e pelo intérprete. Aqui deve prevalecer a proteção dos 

mais fracos, especialmente das crianças, dos idosos e dos doentes, 
como a jurisprudência do STJ tem demonstrado. 

Porém, não podemos desconsiderar as decisões que pregam 
o ‘não-diálogo’ das fontes, dando prevalência a valores econômicos 
frente aos humanistas. Não se pode fazer um diálogo das fontes 
para prejudicar o mais fraco, assim como não se pode fazer um 
diálogo das fontes de forma inconstitucional. Como o voto vencido 
do Min. Marco Buzzi, REsp 1.150.711-MG, j. 06.11.2011:  

 

Qualquer aparente antinomia entre as normas é solucionada, 
modernamente, com a observância da teoria pós-moderna do 

                                            
18 BERMAN, Paul Schiff. Global Legal Pluralism, p. 3. 

19 JAYME, Erik. Identité Culturelle et Intégration: Le droit international privé postmoderne. Cours 

général de droit international privé. Recueil des Cours. T. 251. Haia: Martinus Nijhoff Publishers, 
1996, p. 251. 

20 Veja na jurisprudência mais recente do STJ:“para dirimir os conflitos existentes no decorrer da 
execução contratual, há que se buscar, nesses casos, o diálogo das fontes, que permite a aplicação 

simultânea e complementar de normas distintas. Por isso, é salutar, nos contratos de plano de saúde, 

condensar a legislação especial (Lei n. 9.656/1998), especialmente com o CDC,...” (STJ, REsp 
1.330.919-MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 2/8/2016, DJe 18/8/2016) 

21 Veja o clássico GOMES, Orlando. A Constituição e seus reflexos no direito das obrigações. Novos 

temas de direito civil, S. 64-75 e o novo, in DUQUE, Marcelo Schenk. Direito Privado e Constituição, 
p. 10 e seg. 
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diálogo das fontes, que viabiliza a aplicação simultânea, coerente 

e coordenada de fontes legislativas plúrimas convergentes, à luz 
dos valores e princípios albergados pela Constituição da 
República, afastando-se, pois, métodos tradicionais e excludentes 

de resolução de supostos conflitos normativos. 
 

3. Diálogo de prazos prescricionais no CDC e no CC/2002 

 
O Código de Defesa do Consumidor, visando a melhor 

proteção dos interesses dos consumidores vítimas de danos, 
estabelece uma nova terminologia para os eventos que ensejam a 
responsabilidade civil dos fornecedores: fato e vício do produto e 
do serviço. Abandona-se como fundamento da responsabilidade 
pautada apenas na relação contratual ou o ato ilícito, de tal modo 

que a responsabilidade nas relações de consumo materializa-se em 
função da existência de outro tipo de vínculo: uma relação jurídica 
de consumo, seja ela contratual ou por equiparação, da qual 
exsurge um dano ao consumidor. 

Os vícios do produto ou do serviço correspondem à 
inadequação do item contratado para os fins que dele 
legitimamente se espera e resultam na violação da confiança do 
consumidor e dos seus interesses eminentemente patrimoniais. 
Para reclamar de vícios de qualidade ou quantidade, o consumidor 
está sujeito aos prazos decadenciais previstos no art. 26 do CDC. O 
direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação 
caduca em: trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de 

produtos não duráveis, e em noventa dias, quando se tratar de 
fornecimento de serviço e de produtos duráveis. Inicia-se a 
contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do 
produto ou do término da execução dos serviços. Se, contudo, o 

vício for oculto, o prazo decadencial inicia-se somente no momento 
em que ele ficar evidenciado para o consumidor. 

A responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço 
protege eminentemente a saúde o consumidor, a sua incolumidade 
psicofísica, os seus interesses extrapatrimoniais. Ela exsurge diante 
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da violação do dever de segurança das relações, em face de 
acidentes de consumo, que são também chamados defeitos do 

produto ou do serviço. O artigo 27 do CDC, por sua vez, estabelece 
que “prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos 
causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II 
deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do 

conhecimento do dano e de sua autoria.” 
Ao analisar um pedido de reparação de danos materiais e 

morais ajuizado por consumidores em face da Construtora 
responsável pela edificação de seu imóvel, a Terceira Turma do 
Superior Tribunal de Justiça reconheceu, por unanimidade de 
votos, que diante da “falta de prazo específico no CDC que regule a 
pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve 

incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02”22. 
A pretensão indenizatória fundada em vício construtivo está 

sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do 
Código Civil, que regula as pretensões decorrentes de 
inadimplemento contratual, uma vez que, de fato, inexiste 
disposição legal específica para o caso no CDC. Estabelece o art. 
205 do CC/2002, genericamente, que: “A prescrição ocorre em dez 
anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.” A conclusão é 
de que  

 

sob a regência do CC/02, verificando o comitente vício da obra 
dentro do prazo quinquenal de garantia, poderá, a contar do 
aparecimento da falha construtiva: a) redibir o contrato ou 

pleitear abatimento no preço, no prazo decadencial de 180 dias; 
b) pleitear indenização por perdas e danos, no prazo prescricional 

de 10 anos23.  

 

                                            
22 STJ, REsp 1717160/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 
26/03/2018. 

23 STJ, REsp 1717160/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 
26/03/2018. 
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Ou seja, o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC 
aplica-se somente para as hipóteses de fato do produto ou do 

serviço previstas na Seção II do Capítulo IV daquele Código. 
Inexiste, portanto, previsão semelhante aplicável às hipóteses de 
vício do produto ou do serviço, ou inadimplemento contratual, 
circunstância que justifica o recurso à legislação geral. 

A Corte Superior promoveu uma interpretação conjunta das 
duas legislações, ou seja, do Código Civil e do Código de Defesa do 
Consumidor, assegurando, como resultado, uma ampliação da 
proteção do contratante vulnerável. Houve, no caso, o emprego da 
metodologia do diálogo das fontes, que harmoniza a aplicação de 
disposições legais oriundas de diferentes estatutos, integrando-as 
dentro do mesmo campo de aplicação.  

O PLS 283/2012 na versão da Comissão de Juristas, 
esclarecia que as prescrições não previstas expressamente no CDC 
nos art. 26 e 27 deveriam se regular pelo prazo subsidiário de 10 
anos do Código Civil (art. 205 do CC/2002). A regra sugerida era: 
“Art. 27-A As pretensões dos consumidores não reguladas nesta 
seção prescrevem em dez anos, se a lei não estabelecer prazo mais 
favorável ao sujeito vulnerável.” A regra tinha uma vantagem em 
relação ao texto atual do art. 205 do Código Civil, pois era mais 
clara e identificava que o diálogo deveria ser feito no sentido da 
aplicação do prazo mais favorável ao sujeito vulnerável.  

Lamentavelmente, a parte final, que deixava em aberto os 
prazos prescricionais, foi retirada no substitutivo, atualmente em 

trâmite na Câmara dos Deputados sob o nº PL 3515/2015. A 
jurisprudência do STJ, no entanto, supre a omissão legislativa 
deixando claro que a interpretação dos diferentes estatutos, 
inclusive em matéria de prescrição e decadência, deve ser favorável 

ao consumidor. 
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Considerações finais 
 

Superada a ideia de código do século XIX, de conjunto de 
normas completo e final, o CDC representa uma codificação 
subjetivamente específica, uma codificação parcial, uma codificação 
funcional e aberta. Impondo ela novos parâmetros de boa-fé e 

harmonia nas relações, pode efetivamente repercutir, através de 
suas cláusulas gerais e princípios, em todo o sistema do direito 
brasileiro, assim como, segundo o seu art. 7.º, se deixa permear 
por qualquer outra lei protetiva do consumidor. 

As dúvidas são quase quotidianas para o aplicador da lei, em 
face do grande número de leis especiais e gerais, novas e antigas, 
existentes no Brasil. As dúvidas mais comuns referem-se à 

determinação da vigência (ab-rogação, derrogação ou continuidade 
das normas) das leis no sistema do direito atual e outras se 
referem a um aspecto de sua eficácia no sistema (campo de 
aplicação, efeito imediato e retroatividade da lei) e à ordem e forma 
de aplicação das regras em conjunto (diálogo). 

Hoje, na pluralidade de leis pós-modernas com seus campos 
de aplicação convergentes e flexíveis (envolvendo interesses - e 
direitos - coletivos, difusos, individuais homogêneos ou meramente 
individuais), a uma mesma relação jurídica de consumo podem ser 
aplicadas muitas leis, em colaboração, em diálogo, se afastando ou 
se unindo, caso a caso, com seus campos de aplicação coincidentes, 
em diferentes soluções tópicas para cada caso. É o diálogo das 

fontes preconizado por nosso mestre Erik Jayme, metodologia útil 
sobretudo para a resolução dos hard cases da pós-modernidade. 
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Introdução 

 
O título indica o rumo dos raciocínios que seguem. A relação 

entre a democracia representativa e o sistema educativo será 
interpretada como indicador de insuficiências da constituição 

política atual. Segundo essa tese, caberia à pedagogia apontar e até 
corrigir as falhas causadas pela lógica intrínseca à democracia 
representativa. 
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Fundamentarei a tese em três etapas. No primeiro passo 
trataremos do conceito da democracia representativa como modelo 

constitucional, usado pela maioria das países ocidentais. Sua 
especificação não serve apenas para identificar seus efeitos 
socioculturais, que desafiam o sistema educativo, senão, também, 
para entender o Brasil como “Estado democrático do Direito”2. Na 

segunda etapa, marcarei o problema principal do Estado do Direito 
na construção de uma sociedade justa. O que, ao primeiro olhar, 
parece ser uma mera crise temporária, explicar-se-á como lógica 
intrínseca à democracia representativa. Na terceira etapa, esse 
diagnóstico levar-nos-á a apontar os desafios daí oriundos para a 
pedagogia. 

 

1. O estigma da democracia representativa 
 
Parece ser banal lembrar o sentido originário do conceito de 

democracia enquanto reino do povo. Pergunta-se, porém, quem é o 
povo? Na construção da polis, os gregos pensavam numa 
comunidade homogênea, onde somente certos membros 
participariam, de igual para igual, no debate e nas decisões sobre o 
bem público. Quem precisava lutar para sua sobrevivência, isto é, 
os escravos, artesãos, agricultores etc., foi excluído da participação 
política por não ter as condições para dedicar-se à politica. Como 
povo no sentido político sobrou apenas uma pequena casta que, 
livre da preocupação com as necessidades cotidianas, foi 

considerada apta a tratar os assuntos da vida pública na ágora. 
Graças a essa restrição, garantiu-se a homogeneidade da 
concepção do povo como base da democracia grega.  

Vestígios da luta por esse princípio encontram-se na teoria 

moderna da democracia. Sabe-se que, em contrapartida à Grécia, o 
credo liberal defende a chance de todos os membros da sociedade, 
sem exceção, participarem na vida política. Em consequência disso, 

                                            
2 Essa é a formulação no Art. 1º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
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essa visão tem de resolver o problema de homogeneidade de uma 
outra maneira. Foi J. J. Rousseau que afirmou que a verdadeira 

democracia poderia ser implantada somente em unidades 
populacionais locais, dotadas da homogeneidade social como que 
natural. Com o argumento, mas sem sabe-lo à época, o autor 
apontou a armadilha logo enfrentada pela democratização de uma 

sociedade liberal ameaçada pelo crescente pluralismo cultural, 
étnico e ideológico. Encontrar o caminho capaz de dar a base 
homogênea ao novo tipo de sociedade desintegrada tornou-se o 
desafio para as Constituições liberais.  

Os últimos dois séculos dão prova dos riscos causados pela 
referida armadilha. Neste período, realizavam-se diversos 
experimentos políticos para enfrenta-los. Fosse a raça, a religião, a 

etnia, a língua – vários foram os critérios de homogeneização da 
sociedade em si heterogênea. Recentemente são diversos 
fundamentalismos religiosos, princípios étnicos ou raciais que vêm 
ganhando força com a promessa de implementar o verdadeiro 
projeto democrático. De modo como que natural, tais estratégias 
levam à repressão das correntes populacionais não dispostas a 
submeter-se ao respectivo critério unificador. O conflito é 
previsível. É claro que tais políticas se chocam com a concepção 
liberal de respeitar as mais diversas convicções culturais e 
ideológicas como partes do todo. A implementação de qualquer 
critério material de homogeneidade inviabiliza o projeto liberal. 
Pergunta-se, portanto, de como a democracia representativa 

consegue resolver o impasse. 
Exposta a uma forte dinâmica rumo ao pluralismo cultural, 

social e étnico, a maioria das sociedades ocidentais vem 
defendendo, com certo sucesso, a democracia liberal. Tendo-se em 

vista os argumentos acima colocados, o fato surpreende. Pois se a 
democracia exige mesmo uma base homogênea da população sem 
poder usar um critério excludente para integrar a população 
heterogênea no seu todo, o referido modelo precisa encontrar um 
caminho especial para driblar o impasse. Ora, sua solução está no 
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modelo da democracia representativa, cuja lógica é tão sútil, que 
não salta imediatamente aos olhos. Tomemos o exemplo do Brasil 

para revela-la.  
A definição da Constituição de 1988, segundo a qual o Brasil 

é um Estado democrático de Direito, dá-nos a primeira pista. A 
formulação supõe que o projeto democrático se realizaria mediante 

o direito. Assim explica-se entre outros o fato de os discursos 
políticos referirem-se tão frequentemente ao Estado de Direito 
quando se toma decisões de difícil aceitação pública. Tomando-se a 
formulação da Constituição ao pé da letra, a democracia dependerá 
da determinação das relações sociais e decisões institucionais 
legitimadas pelo direito. Assim estimulada, dá para falar da 
dinâmica de uma sua juridificação. Ela alcança até mesmo o status 

social das pessoas como membros da sociedade. Somente enquanto 
pessoas de direito, os indivíduos são reconhecidos como membros 
da comunidade democrática3 . Essa é a condição necessária e 
suficiente para ver a pertença do indivíduo à sociedade liberal 
confirmada. A qualificação jurídica torna-se o critério, pelo qual a 
sociedade constrói a igualdade de seus membros. Deste modo, o 
status jurídico encena a homogeneidade social apesar da real 
diversidade cultural, étnica, política ou ideológica existente. É a 
equiparação jurídica que define o demos da democracia liberal. 
Abstraindo dessa maneira do pluralismo sociocultural, a 
juridificação abrangente consegue apresentar todos como iguais. 
Eis o sentido específico da democracia representativa. Assim, ela 

maneja o conflito entre o princípio da homogeneidade como 
condição da democracia e a ideia liberal de dar espaço para o 
pluralismo sociocultural.  

Resumindo: o papel do direito liberal na homogeneização da 

sociedade pluralista é decisivo para a democracia representativa. A 
juridificação resolve o conflito referido, criando a homogeneidade 
como condição da democracia sem abrir mão do reconhecimento 

                                            
3 Ver FLICKINGER, Hans Georg ( 2016), A Filosofia Política na Sombra da Secularização, cap. 3.2. 
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do pluralismo sociocultural existente. Para entendermos melhor 
essa solução, precisamos conhecer o alcance e os limites do 

potencial construtivo do direito liberal. É o que o próximo 
parágrafo deveria explicar. 

 
2. O papel do direito na sociedade liberal 

 
2.1. A homogeneização jurídica da sociedade 

 
No § 4 da Filosofia do Direito de G. W. F. Hegel – o esboço 

por excelência do sistema do direito liberal - lemos que “o sistema 
do direito é o reino da liberdade realizada”4. Segundo o filósofo, as 
redes sociais e a atuação das instituições deveriam ter o 

compromisso com a ideia de liberdade, cabendo ao direito a missão 
de concretiza-la. É neste sentido que se fala do direito liberal. Por 
mais bem vindo que fosse esse inquestionável avanço em 
comparação com a tradição monárquico-absolutista anterior, não 
deveríamos perder de vista outra conclusão implícita na tese 
hegeliana. Pois se o sistema do direito é mesmo o reino da 
liberdade realizada, temos que a implementação da liberdade 
depende da juridificação mais abrangente possível das relações 
sociais. Em outras palavras: quanto mais ampla a juridificação da 
vida cotidiana, tanto mais assegurada a liberdade para as pessoas. 
Somente assim sustenta-se o Estado democrático de Direito. O 
rápido olhar para as áreas civil, penal e público do direito indicar-

nos-á a condição sob a qual o sistema consegue cumprir sua 
missão.  

Tomemos, primeiro, o direito civil. Em princípio e com raras 
exceções, ele trata de relações entre valores materiais como 

relações sociais quantificadas. Seja o direito de trabalho, de bens ou 
até mesmo de sucessão, sempre se procura ajustar a distribuição 
de valores materiais. Disfarçadas como componentes econômicos, 

                                            
4 Compare HEGEL, G. W. F. Grundlinien der Philosophie des Rechts. 
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as relações pessoais que lhes subjazem, não aparecem ou nem 
parecem importar. Assim, seus motivos subjetivo-qualitativos não 

entram na definição dos valores em jogo. O contrato civil, por 
exemplo, livremente fechado pelos contratantes, vale sem respeitar 
os interesses individuais em jogo. E o valor de troca determina-se 
independentemente de preferências pessoais quanto à utilidade do 

objeto. O caso extremo de desrespeito dos motivos subjetivos 
encontra-se no direito hereditário. Pois nem a decisão em juízo de 
um conflito entre herdeiros pode levar em consideração as relações 
afetivas e funcionais dos herdeiros com o testador ou o objeto de 
herança. O fato expressa-se na fala de relações sociais coisificadas. 
Como se vê, o direito civil abstrai das condições humanas, 
restringindo sua atuação a organizar o mundo material.  

O diagnóstico confirma-se mesmo no direito penal. Não 
raro, esse fato assusta o leigo, pois o direito penal investiga, em 
primeira linha, a atuação do réu e os motivos específicos, que o 
levavam a cometer o crime. No entanto, o primeiro olhar engana. 
Ainda que o réu esteja no centro da atenção, a atuação dos 
interlocutores no tribunal, inclusive do juiz, é submissa a e 
determinada pelas regras do processo penal. Uma restrição que, 
frequentemente, obriga o juiz a decidir contra sua própria 
convicção consolidada ao longo do processo. Sendo que as regras 
processuais foram introduzidas no intuito de evitar a interferência 
de interesses e opiniões pessoais na sentença, elas sobrepõem-se à 
questão da justiça material. Nas mãos do advogado experto 

transformam-se em instrumentos eficientes para manipular a 
sentença em favor do réu. Ao invés de ajudar a se chegar a uma 
decisão justa do crime, o advogado faz do processo uma luta legal 
para tirar seu cliente do sufoco. O processo penal não dá lugar a 

critérios ético-morais como base do julgamento. O respeito pelo 
princípio de legalidade é a única e suficiente exigência para 
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legitimar a decisão final - por mais que se possa lamentar esse 
fato5.  

No direito administrativo público – nosso terceiro exemplo - 
observa-se a mesma primazia das regras legais em detrimento do 
conteúdo sensato das decisões. As instituições estatais e seus 
funcionários são obrigados a atuar em concordância com o 

princípio da legalidade. Pois o próprio Estado do Direito está 
submisso à primazia da legalidade em detrimento da eficácia de 
sua atuação. Seu espaço de ação é rigidamente determinado por 
regras legais. No caso de divergências entre diretrizes burocráticos 
e profissionais prevalecem as regras burocrático-formais, visando 
tornar a atuação da instituição pública calculável e transparente 
para a clientela. Além disso, o funcionário público legitima sua 

atuação pela observância do princípio de legalidade, 
descarregando-se também da responsabilidade pessoal pelo 
eventual resultado disfuncional de sua atuação. Cria-se, porém, um 
outro efeito dessa primazia da atuação legal; a saber o de as 
demandas legítimas do cidadão perderem a relevância. O que é 
legítimo, nem sempre é legal, e o que é legal nem sempre é 
legítimo – nessa fórmula expressa-se o risco do direito público 
ignorar o cidadão enquanto sujeito.  

Os exemplos levam ao mesmo diagnóstico. É a figura 
jurídica da pessoa de direito junto à regência do princípio de 
legalidade que fazem com que o sistema liberal possa 
desconsiderar a diversidade dos interesses e das condições 

específicas da vida dos indivíduos. Assim, ele consegue tratar todos 
como iguais, desconsiderando, porém, as especificidades humanas 
- eis a condição para poder implementar uma homogeneidade da 
população, enquanto condição da construção do Estado 

democrático de Direito, modelado como democracia representativa. 

                                            
5 FLICKINGER, H. G. A Legalidade da Moral. Revista VERITAS, vol. 40, nº 157. Porto Alegre: 
EDIPUCRS, 1995. P. 15–26. 
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A homogeneização populacional mediante o direito abre a 
chance de abrigar, sem discriminação e em uma só construção 

política, a diversidade ideológica, cultural ou étnica, que caracteriza 
a sociedade hodierna. Essa tolerância jurídica é, decerto, um 
avanço importante com vistas ao convívio multicultural. No 
entanto, por mais que a solução convença, ela não é gratuita. Muito 

pelo contrário, o preço a ser pago é duro. Para poder integrar as 
múltiplas correntes socioculturais e ideológicas, o Estado 
democrático de Direito não tem como prescrever à sociedade 
pluralista diretrizes ideológicas ou ético-morais próprias. Se ele o 
fizesse, excluiria aqueles que não as aceitam. Uma postura que 
minaria o princípio da representatividade democrática. Ora, 
ideologias conflitantes, desigualdades sociais, a moral do mais forte 

– tais questões não são resolvidas pelo direito liberal mediante um 
canetaço. Seu dilema consiste no que ele só poderia assumir uma 
tal postura colocando, simultaneamente, em xeque o critério da 
homogeneidade do povo e abandonando, junto, o princípio de 
representatividade. 

 
2.2. O convívio de direito liberal e economia capitalista 

 
Em um nível mais amplo, o referido diagnóstico serve a 

entender outro mistério do Estado democrático de Direito; a saber, 
o convívio dinâmico das ideias liberais com a economia capitalista. 
Parece ser incompatível que, por um lado, a sociedade pluralista 

defenda o princípio de liberdade para todos, implementado em 
termos jurídicos, aceitando, por outro, a coisificação de seus 
membros pela lógica econômica do capital. Essa contradição 
resolver-se-á desde que as duas esferas, a jurídica e a econômica, 

não interfiram uma na outra; ou seja, se seus princípios opostos, 
liberdade e coisificação, não se excluam mutuamente. Ora, é 
exatamente o que caracteriza a sociedade liberal. Pois a liberdade 
defendida pelo direito visa dar conta das relações sociais, ao passo 
que a economia se preocupa com relações materiais enquanto 
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relações sociais coisificadas. Por isso, o direito liberal com sua 
missão de organizar a atuação das pessoas e instituições, não 

tematiza diretrizes econômicas, menos ainda pode lhe ditar as 
normas de seu jogo. Tampouco a lógica econômica interfere na 
liberdade jurídica dos indivíduos. Nenhuma das duas esferas 
alcance o espaço da outra; pelo contrário, elas sustentam-se 

mutuamente. Cada uma não sobrevive sem a outra. A economia 
capitalista precisa da liberalidade jurídica para poder desdobrar 
sua lógica meramente material; ao passo que o direito liberal só se 
impõe desde que a economia não interfira nas relações 
explicitamente sociais, que é da competência jurídica. A 
interdependência entre as duas áreas autônomas faz com que o 
direito não consiga corrigir efetivamente a lógica econômica e suas 

sérias distorções sociais.  
Se perguntarmos pelo que tudo isso tem a ver com a 

pedagogia, a resposta é simples: a política educacional precisa 
posicionar-se nessa constelação estrutural complexa. Antes de 
abordar esse problema, quero acrescentar outra prova do referido 
convívio sútil do direito liberal com a economia capitalista. Falo de 
nossas experiências com a implementação dos princípios 
defendidos pela Revolução francesa: liberdade, igualdade e 
fraternidade. Ora, se olharmos para os tradicionais sistemas 
monocráticos, a revolução burguesa festejou, com razão, a 
conquista da igualdade e liberdade como grande avanço 
sociopolítico. Ela encaminhou, deste modo, a democracia moderna. 

No entanto, percebeu-se apenas ao longo dos últimos dois séculos 
o lado desastroso deste mesmo processo. É verdade que o direito 
liberal trata os membros da sociedade como livres e iguais; mas, é 
também verdade que o mesmo sistema convive com as mais 

gritantes injustiças materiais, nascidas no seu boje. O tripé das 
diretrizes constitucionais da revolução de 1789 não se realizou na 
sua íntegra. Na luta pela liberdade e igualdade, a democracia 
liberal não conseguiu fazer valer também o princípio de 
fraternidade, isto é, a base de uma sociedade justa e solidária.  
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Segundo o que foi reconstruído acima, a razão do fracasso 
salta aos olhos: o direito liberal não consegue impor diretrizes 

próprias de comportamento ético-moral para não pôr em risco a 
homogeneização jurídica de uma sociedade heterogênea e, com 
isso, o projeto da democracia representativa.  

Na verdade, não se trata de uma crise da democracia 

representativa. Ao contrário, conhecemos as razões responsáveis 
pela restrição da capacidade do Estado democrático de direito de 
construir uma sociedade material e socialmente justa. Sem quere-
lo, a democracia representativa abre o caminho para a expansão 
dos ideais, que orientam a economia (neo)liberal. O cidadão não 
pode contar com a intervenção do direito a seu favor, a não ser que 
o modelo liberal corra o risco de ver sua realização ameaçada. A 

crítica ostensiva dos políticos liberais frente à implementação do 
Estado de bem-estar social fundamenta-se nesse argumento. Se 
quisermos amenizar os efeitos desastrosos do modelo liberal, 
teremos de procurar espaços, nos quais é possível experimentar 
alternativas de sociabilidade. O sistema educativo poderia tornar-
se um tal espaço experimental, supondo-se que ele mesmo não se 
acomode à ética do economicamente mais útil. 

 
3. A educação como campo de experiências ético-morais  

 
O interesse político na pedagogia cresceu junto ao 

desdobramento da ideologia liberal. Desde a elaboração da 

concepção da Bildung, a partir da segunda parte do século XVIII, 
passando pelo debate sobre a educação no processo de 
democratização, na virada do século XIX para o XX, até a crítica 
que denuncia a usurpação da educação por parte da economia, em 

nossos dias, surgiram várias ideias quanto ao papel do sistema 
educacional na sociedade liberal. Elas refletem a troca dos focos de 
interesse político com vistas à missão da pedagogia. No século 
XVIII, I. Kant vê na conquista da maioridade pelo educando a 
finalidade primordial do processo educativo. Com isso, ela daria 
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conta da demanda dos indivíduos conscientes pela sua autonomia e 
liberdade diante do Estado onipresente. Ao início do século XIX, W. 

v. Humboldt atribui ao Estado a tarefa de oferecer aos indivíduos 
as melhores condições para que eles possam desenvolver todo seu 
potencial. O político e pedagogo vê na formação plena da pessoa 
uma contribuição essencial ao bem-estar da sociedade como um 

todo. E na primeira década do século XX, J. Dewey destaca o campo 
de formação como chance de preparar os jovens a participarem na 
vida política e na luta pela democracia. Hoje, a pedagogia vê-se 
cada vez mais instrumentalizada em prol do capital. Para 
posicionar-se frente a essa situação, ela recorre, não raro, a 
estratégias extremas: ou submeter-se ao espírito capitalista ou 
opor-se a ele. Submetendo-se, ela se transformaria em mero 

epifenômeno da economia ao assumir suas diretrizes; se a ele se 
opusesse, ela questionaria os pilares socioeconômicos da sociedade 
hodierna. O primeiro caminho é o da acomodação e o mais fácil a 
cumprir; no entanto, ele ajudaria a lógica econômica a penetrar, 
sem restrições, todos os poros da vida social. O segundo caminho 
extremo é mais conflituoso, pois significaria lutar por mudanças 
político-ideológicas mais profundas; uma missão que, na verdade, 
sobrestima o potencial da pedagogia. 

Como se sabe, a grande maioria dos países ocidentais 
escolheu o primeiro caminho. Vários convênios nacionais e 
internacionais disso dão prova6. A quantificação e monetarização 
da educação domina o cenário, colocando questões de conteúdo e 

qualidade do ensino para o segundo plano. Como vimos, a política 
educativa, injetada pelo Estado democrático de Direito, não 
consegue bloquear essa dinâmica; muito pelo contrário, ela a 
sustenta, mesmo se ela não o quisesse. Sendo que o Estado liberal é 

incapaz de intervir substancialmente em favor de uma sociedade 
mais justa e solidária, é a demanda da economia pela competência 

                                            
6 A quantificação dos parâmetros de avaliação do desempenho de alunos e professores é o critério 
principal do programa PISA e do Processo de Bolonha. 
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instrumental e especializada - em detrimento da Bildung do 
cidadão – que determina a qualificação da força de trabalho e os 

investimentos no sistema educacional.  
Ora, é fácil lamentar a perda do ideal da Bildung. Mais difícil 

é desenhar caminhos que possam fazer jus às necessidades tanto 
do mundo moderno de trabalho quanto do cidadão como sujeito 

pleno. É óbvio que a orientação unilateral nas demandas 
econômicas impede qualquer formação no sentido da Bildung. É 
também claro que a defesa de ideologias pedagógicas opostas não 
respeitaria as necessidades do sistema econômico. Por isso, resta 
apenas procurar um caminho do meio; ou seja, a pedagogia tem de 
contar com a tensão entre os extremos. Eis o foco, no qual ela 
deveria concentrar os esforços.  

Para traçar esse caminho do meio, vale a pena recorrer à 
ideia básica da teoria pedagógica de J. Dewey. Não que esse autor 
oferecesse uma resposta pronta; mas sua convicção de que a 
educação deveria ser vista, antes de tudo, como campo de 
experimentos políticos, aponta o rumo de minhas considerações 
que seguem.  

Na obra Democracia e Educação7, Dewey destaca que o 
processo educativo ofereceria a oportunidade do educando 
experimentar atitudes e práticas democráticas. Nessa perspectiva, 
a educação é considerada o lugar embrionário da socialização 
política sem que o educando seja exposto a possíveis represálias. A 
avaliação interessa em nosso contexto desde que o caráter 

experimental não se limite à socialização política. Como se trata do 
caráter genérico da educação, segundo Dewey, dá para aproveita-lo 
também para viver experiências sociais não delimitadas pelas 
diretrizes da ordem sócio-política dada. Uma chance que permite 

lidarmos com a acima constatada limitação do Estado democrático 
de Direito de prescrever à atuação social das pessoas normas por 
ele lançadas. Aproveitando essa chance, a educação transgrediria a 

                                            
7 DEWEY, J. Democracia e Educação. 
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limitação abrindo-se a experimentos sociais comprometidas com a 
ideia da sociedade solidária e justa; experimentos esses que 

questionariam o reino do espírito econômico. É óbvio que tais 
chances não façam da educação a âncora de salvação para realizar 
a ideia de uma sociedade diferente. Todavia, seu caráter 
experimental abre aos educandos perspectivas de comportamento 

social que têm tudo para minar o reino exclusivo do utilitarismo 
econômico.  

Ao atribuir ao processo educativo uma missão subversiva, 
sua própria gestão tradicional é colocada em xeque. É ela mesma 
que tem de substituir diversos atitudes rotineiras, tais como a 
defesa de verdades últimas; a doutrinação ideológica; a recusa do 
diálogo; a autoridade institucional em detrimento da autoridade do 

argumento, etc. A pedagogia precisa de uma nova credibilidade. As 
alternativas que deveriam ser implementadas no seu dia a dia 
exigem espaços suficientes para devolver ao processo educativo seu 
caráter de experiência social e, com isso, a reflexão contínua sobre 
os modos mais adequados de cumprir essa missão. Trata-se, por 
exemplo, de questionar as convicções oriundas da socialização; de 
solicitar uma fase de desorientação; de reestabelecer uma cultura 
de debate não persuasiva; de levar a sério opiniões adversas; de 
aceitar diferenças culturais; e, não por último, de tematizar 
conflitos de legitimidade entre demandas pedagógicas e 
socioeconômicas. Na medida em que tais espaços vêm ser negados, 
os referidos problemas aparecerão em outros, mas irreconhecíveis 

contextos.  
Não é este o lugar para deduzir de meu diagnóstico as 

consequências práticas, tais como curriculares ou institucionais. 
Esse debate fica com os especialistas. Todavia, uma conclusão pode 

ser feita sem antecipar as opiniões dos profissionais: qualquer 
revisão do sistema educacional não comprometida exclusivamente 
com o espírito utilitarista da economia, tem de providenciar 
oportunidades para que os interlocutores possam, de modo 
consciente, experimentar as implicações e os efeitos das mais 
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diversas formas de convívio social. Uma exigência que envolve 
tanto o planejamento institucional e estrutural, quanto a formação 

dos profissionais. Na sua maioria, os últimos não são preparados 
para lidar com espaços sociais abertos; espaços esses que colocam 
em risco o chão firme do educador.  

Como já disse, a educação não tem as condições de mudar o 

modelo da sociedade liberal e suspender seus efeitos desastrosos. 
No entanto, ela é capaz de assumir o papel da má consciência deste 
e de um caco importante no mosaico que visa desenhar uma 
sociedade mais justa e fraterna. 
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Vagueza normativa e transições políticas 

 
Elton Somensi de Oliveira1 

Pedro Adamy2 
 
 
“But if the precept of no crime without a law is violated, say by 

statutes, being vague and imprecise, what we are at liberty to do 
is likewise vague and imprecise. The boundaries of our liberty ae 

uncertain. And to the extent that this is so, liberty is restricted by 
a reasonable fear of ist exercise”3. 
 

“Die Muster einer klaren und bestimmten Sprache können 
Willkür, Unmaß und Parteilichkeit eindämmen”4. 
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4 SOBOTA, Katharina, Das Prinzip Rechtsstaat, p. 132. Em tradução livre: “Um modelo de linguagem 

clara pode limitar o arbítrio, o exagero e a pessoalidade”. No mesmo sentido, H. Ávila: “Se o direito 

serve para guiar as pessoas, elas devem ter condições de saber o que ele significa. Por isso o seu 

sentido deve ser claro, porquanto um direito ambíguo, vago, obscuro ou impreciso termina por 
enganar ou por confundir pelo menos aqueles que desejam ser guiados por ele.” Cf. ÁVILA, 

Humberto, p. 321; “O direito carrega consigo a vinculatividade, por isso devem as declarações do 
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Introdução 

 
Draiton Gonzaga de Souza é um dos principais pensadores 

gaúchos e brasileiros. Seu conhecimento enciclopédico sobre temas 
vão da filosofia, passando pelo direito, história, sociologia, 
chegando à literatura. Conversar com o Prof. Draiton é sempre um 

aprendizado, uma aula. E como todo excelente professor, Draiton 
fala como quem escreve, e escreve como quem fala. Lembro-me, 
com algum saudosismo, da primeira vez que conversei com o Prof. 
Draiton. Ainda jovem, fazia um intercâmbio acadêmico na 
Universidade de Tübingen na Alemanha. Caminhando pelo centro 
da cidade velha, reconheci o rosto daquele Professor que, alguns 
meses antes, havia encontrado pelos caminhos da PUCRS. Sem 
pensar muito, interpelei-o e me apresentei. Ao contrário da 
arrogância e do distanciamento, tão comuns em acadêmicos 
reconhecidos como o Prof. Draiton, encontrei uma pessoa gentil, 
generosa e acolhedora. 

Já neste primeiro encontro, veio o convite para assistir a 

uma palestra de Jürgen Habermas, talvez o maior filósofo alemão 
dos últimos cem anos. A generosidade do Prof. Draiton ficou ainda 
mais evidente quando, depois da palestra, eu confessei que havia 
tido dificuldades em compreender tanto o alemão quanto o 

conteúdo da palestra. Draiton, como um professor a estimular o 
aluno, disse-me que também não havia entendido muita coisa. Eu 
não sabia à época, mas sei hoje, que a palestra versava sobre um 
dos muitos temas de especialidade do Prof. Draiton. O generoso 
Professor Draiton.  
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Deste primeiro encontro, nasceu uma amizade que se 
fortalece até hoje. Amizade da qual sou muito grato e também 

credor, pelas inúmeras oportunidades que me foram oferecidas 
pelo Professor Draiton. Para citar um autor alemão, Friedirch 
Nietzsche, em muitas pessoas, o dom de ter bons amigos é muito 
maior que o dom de ser um bom amigo5. Certamente, com relação 

ao Prof. Draiton Gonzaga de Souza, eu possuo o dom de ter um 
exclente amigo, amizade que não consigo corresponder à altura.  

O tema do presente artigo, que busca mesclar um tópico da 
filosofia da linguagem, em geral, e da filosofia do direito, em 
especial, como a vagueza (normativa), e um tema da teoria e da 
ciência políticas, como as transições políticas, pode causar certa 
estranheza. Aos que detêm conhecimentos, mesmo que escassos, 

sobre qualquer um dos temas, percebe-se que o título promete 
mais do que a quantidade de páginas do texto pode entregar. Por 
esta razão, deve-se iniciar com a delimitação do tema ou, dito de 
outra forma, enumerar quais os temas que não serão objeto de 
análise no presente artigo.  

Não será objeto do presente artigo a análise das inúmeras – 
muitas ainda não resolvidas – discussões filosóficas e jurídicas 
sobre a vagueza, sobre o conceito de vagueza e sobre a importância 
da vagueza na definição do conceito e da função do direito6. 
Assumir-se-á a vagueza como um dado necessário e inexorável da 
formulação legislativo-normativa, que pode ser tanto maior quanto 
forem os desacordos políticos e, ainda maiores, em especial, em 

períodos de transição onde tais desacordos chegam ao seu limite. 

                                            
5 NIETZSCHE, Friedrich. Menschliches, Allzumenschlisches. In: Werke in Sechs Bände. Vol II, p. 640. 

6 Para uma discussão profunda sobre o tema, em seus múltiplos aspectos, veja-se: ENDICOTT, 

Timothy. Vagueness in Law, passim; WALDRON, Jeremy. Vagueness in Law and Language. 

California Law Review, Vol. 82, p. 509-540; ainda, ENDICOTT, Timothy, Vagueness and Legal 

Theory. Legal Theory, Vol. 3, pp. 37-63; KLATT, Matthias. Theorie der Wortlautgrenze, pp. 264-269. 
Especificamente sobre a discussão filosófica da vagueza: GREENOUGH, Patrick. Vagueness: A 

minimal theory. Mind, Vol. 112, pp. 235-281; DIETZ, Richard, MORUZZI, Sebastiano. Cuts and 

clouds: vagueness, its nature and its logic; ainda, com textos essenciais sobre o tema, veja-se KEEFE, 
Rosanna; SMITH, Peter. Vagueness: a reader. 
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Da mesma forma, não será objeto de análise aprofundada a 
realidade das transições políticas, suas causas, fundamentos e 

consequências. O assunto, que vem ganhando força há algumas 
décadas na literatura especializada, teve importantes contribuições 
com eventos recentes envolvendo o término de regimes de exceção 
e ditaduras violentas nos mais variados países.  

Nas páginas que seguem pretende-se demonstrar (i.) as 
características da vagueza normativa no direito, (ii.) que essa 
vagueza é inerente ao direito e pode ser, de acordo com o contexto 
em que diplomas legislativos são produzidos, aumentadas ou 
diminuídas pelo legislador e, (iii.) que transições políticas 
conturbadas pedem, no mais das vezes, a formulação de preceitos 
normativos de transição vagos o suficiente para serem aceitos por 

todos os lados da disputa (que, frise-se, não são apenas dois7) em 
transições não-violentas ou não-revolucionárias, como foi o caso 
do Brasil. O objeto deste curto estudo é, pois, a vagueza normativa 
como instrumento possível e razoável em transições de regimes 
ditatoriais e de exceção para regimes democráticos.  

Deixa-se, desde já, claro que o argumento aqui desenvolvido 
tem aplicação apenas em momentos de transição política. A 
instituição intencional de normas vagas ou obscuras não deve ser 
tolerada em um Estado de Direito que pretenda regular as relações 
sociais de forma eficiente e justa. Como afirma J. Rawls, citado na 
epígrafe deste texto, normas vagas diminuem a nossa liberdade. No 
entanto, diante das dificuldades de se criarem consensos políticos em 

períodos transicionais, admite-se, nestes casos, que o legislador 
escolha a via da vagueza normativa como um instrumento a permitir 
ou facilitar a realização de uma transição pacífica. Deve-se anotar, 
por oportuno, que a vagueza normativa intencional é uma solução 

não desejável. Idealmente, ter-se-ia uma transição com regras claras 
e precisas, negociadas entre todas as partes envolvidas. Entretanto, é 
                                            
7 Veja-se, por exemplo, a enumeração feita por J. Elster sobre os agentes da justiça de transição 

divididos em 11 categorias distintas: ELSTER, Jon. Closing the books: transitional justice in historical 
perspective, pp. 99ss. 
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sabido que transições são realidades sub-ideiais e assim devem ser 
encaradas e enfrentadas. Com o reestabelecimento da democracia, 

vencidas as etapas de transição, deve o legislador observar os ditames 
da segurança jurídica e da proteção da confiança, elaborando normas 
claras e que auxiliem na determinabilidade, calculabilidade e 
previsibilidade do direito.  

Por fim, pretende-se demonstrar que a vagueza normativa 
se apresenta como uma solução – entre outras – em contextos 
políticos transicionais, auxiliando no atingimento de acordos mais 
amplos entre atores sociais, autoridades e entes políticos 
envolvidos na transição8. Tal fato, que pode ser utilizado em 
benefício de transições políticas pacíficas, facilitando acordos 
político-legislativos entre as partes envolvidas, não é ausente de 

problemas. Como se verá, quanto mais vagas e indeterminadas, 
mais espaço para discricionariedade na interpretação e aplicação 
das normas de transição existe. Em países com democracias em 
construção e ainda não plenamente consolidadas, tal vagueza pode 
conduzir à utilização espúria da legislação de transição, com 
prejuízos para todos os envolvidos. 

 
1. Transições políticas 

 

In its ordinary social function, law provides order and stability, but 
in extraordinary periods of political upheaval, law maintains order 
even as it enables transformation. Accordingly, in transition, the 

ordinary intuitions and predicates about law simply do not apply. In 
dynamic periods of political flux, legal responses generate a sui 
generis paradigm of transformative law9. 

                                            
8  Como afirma Paul Kirchhof, “a língua constrói uma comunhão e a possibilidade de 
desenvolvimento de objetivos comuns, o entendimento entre fins e meios, a publicidade e a sugestão 

de desejos comuns.” No original: “die Sprache bildet die Gemeinschaft und erlaubt das Entwickeln 

gemeinsamer Ziele, die Verstädigung zwischen Zwecke und Mittel, das Werben und Empfehlen 

gemeinsamer Anliegen.” Cf. KIRCHHOF, Paul. Die Bestimmtheit und Offenheit der Rechtsprache, p. 
7; veja-se, do mesmo autor: Recht wirkt durch Sprache. in MANSEL et all. Festschrift für Erik Jayme, 
p. 1168ss; idem, Die Sprache des Rechts, in KIRCHHOF, Paul (Org.),pp. 77-92. 

9 TEITEL, Ruti. Transitional Justice, p. 6. 
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Transições políticas trazem em seu cerne uma divisão entre 

ordens e regimes políticos antigos e novos. As vítimas do antigo 
regime, com razão, exigem justiça em relação aos crimes e 
violações praticados por agentes estatais. Os violadores e 
criminosos, não raro, incluem os próprios dirigentes dos regimes a 
serem substituídos, como ditadores, presidentes, comandos 
militares, juízes, chefes de agremiações políticas e sociais, 
burocratas e funcionários públicos de toda espécie e, no caso 
específico do Brasil, membros das forças armadas e policiais do 
Estado. Além destes, que podem ser considerados agentes públicos 
em seu sentido mais amplo, há também os apoiadores do regime, 
como líderes religiosos, de sindicatos e agremiações de 
trabalhadores, cidadãos com visões políticas convergentes, que, 

não raro, acusam seus próprios amigos, conhecidos e, em casos 
extremos, seus familiares, entre outras categorias de apoiadores e 
incentivadores do regime.  

As vítimas dos atores sociais nomeados acima argumentam 
que, por ação exclusiva destes, sofreram graves violações em seus 
direitos, muitos dos quais podendo ser representados apenas por 
seus familiares e/ou sucessores, já que assassinatos e 

desaparecimentos forçados incluem-se entre as violações 
cometidas. Além disso, alegações de prejuízos econômicos, perda 
de oportunidades, perseguições profissionais e pessoais, 
desapropriações indevidas e outras formas de prejuízos 

patrimoniais, individuais e coletivos, fazem parte das violações 
sofridas. Não raro, os próprios membros do novo regime instalado 
fizeram parte das pessoas que foram, em algum tempo, 
prejudicadas ou sofreram com as violações perpetradas pelo antigo 
regime e seus representantes. No Brasil, tal realidade não é – e, 
mais importante, não foi – diferente10. 

                                            
10 Aliás, neste ponto, o Brasil representa um exemplo privilegiado. Muitos dos atuais líderes políticos, 

sindicais e religiosos foram vítimas – direta ou indiretamente – de violações de direitos e de liberdades 
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Para fins exclusivamente de sistematização, pode-se fazer 
uma generalização e criar três grupos distintos de transições 

políticas11: (i.) transições que implicam pressão da oposição sobre o 
regime governante – com uso ou não de violência – e acarreta a 
troca de poder; (ii.) transições nas quais há acordos sociais e 
políticos entre a elite dominante, os representantes do regime e as 

forças de oposição; e (iii.) transições impostas por nações externas, 
geralmente após convulsões sociais, guerras ou revoluções 
violentas. 

O Brasil, sem dúvidas, se encaixa na segunda espécie, onde 
houve grandes acordos políticos entre os agentes do regime militar 
e os agentes da oposição, representados por políticos, sindicalistas, 
líderes religiosos, intelectuais e artistas. Tais acordos tiveram como 

resultado a transição pacífica desde a abertura política, o 
banimento das prisões políticas e, ao fim, a anistia concedida pela 
Lei 6683/7912. A situação a que foi colocada a nação durante a 
transição entre o regime militar ditatorial estabelecido em 1964 e 
uma sociedade democrática, iniciada com a abertura política no 
final da década de 1970, completada amplamente apenas com a 

                                                                                             
durante o regime militar. A própria presidente da República foi sujeita a torturas e outros tratamentos 
degradantes, como amplamente documentado pelo jornalismo e historiografia nacionais.  

11 Utiliza-se a sistematização proposta por S. Huntington em clássico estudo sobre o fenômeno da 
(re)democratizacao no século passado: HUNTINGTON, Samuel. The third wave: democratization in the 

late Twentieth Century, pp. 113ss.. O Brasil inclui-se, segundo os critérios elencados por Huntington, na 

terceira onda de redemocratizações, ao lado de Portugal, sul da Europa e, com a queda do Muro de 

Berlin, do leste europeu. Refere o autor: “The military regimes were created by coups d’etat replacing 

democratic or civilian governments. In them, the military excersided power on an institutional basis, 

with the military leaders tipically either governing collegially as a junta or circulating the top 
governmental position among top generals. Military regimes existed in large numbers in Latin America 

(where some approximated the bureaucratic-authoritarian model) and also in Greece, Turkey, Pakistan, 

Nigeria, and South Korea.” (idem, p. 110); veja-se também POSNER, Eric; VERMEULE, Adrian. 
Transitional Justice as ordinary justice. Harvard Law Review, Vol. 117, p. 769. 

12 A vagueza e a imprecisão da referida lei foram objeto de ampla análise na decisão do Supremo 

Tribunal Federal sobre a recepção da Lei de Anistia pela Constituição de 1988: STF, Pleno, ADPF 153/DF, 
Rel. Min. Eros Grau, publ. 06.08.10. Veja-se, em especial, o voto do Min. Eros Grau, item 9ss. e 26ss., 

onde o tema é tratado em função da indeterminação e obscuridade do conceito de crimes conexos 

constante da norma impugnada. Para uma análise profunda da referida lei, veja-se SWENSSON JR., 
Lauro Joppert. Anistia Penal: problemas de validade da lei de anistia brasileira, passim.  
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promulgação da Constituição da República no final de 1988, 
apresenta suas peculiaridades que não podem e não devem ser 

ignoradas.  
Transições devem ambicionar o pleno respeito aos direitos 

fundamentais de todos os envolvidos e, principalmente, dos 
direitos daqueles diretamente afetados pelo antigo regime, pela 

transição e pelo novo regime. Tais transições devem aspirar a 
acontecer em contextos de concordância social e política, com a 
menor quantidade de violência e instabilidade institucional 
possível. Ainda, agentes do antigo regime devem ser perseguidos – 
civil e penalmente – apenas por atos ilegais cometidos durante o 
período de exceção. Atos considerados legais – dentro de 
parâmetros e critérios aceitos, tanto pelo antigo regime quanto 

pela transição e pelo novo regime – devem ficar de fora da 
persecução por instrumentos de justiça de transição.  

Além disso, ditos agentes não devem ser expostos ou 
submetidos a humilhações públicas, negados seus direitos ou, 
acima disso, negada a revisão judicial dos atos que os 
eventualmente condenem. Agir dessa forma representaria a voltar 
aos tempos em que eles próprios agiam arbitrária e ilegalmente, 
em vez de vítimas, eram algozes13. Em vez de serem tratados como 
bodes expiatórios, os agentes do antigo regime devem participar, 
como as experiências em outros países mostram, do processo de 
transição e redemocratização, sem prejuízo de eventuais punições 
– cíveis e penais – que lhes sejam cabíveis. Puni-los sem 

observância dos requisitos legais aceitos pelo regime de transição e 
pelo regime democrático posterior é negar as próprias bases em 
que se fundam a deposição do antigo e a imposição de novo 
regime. Por fim, instrumentos de transição não devem ser 

utilizados como meio de vantagem pessoal a um determinado 
grupo social, a um partido político ou usados de forma a auxiliar 

                                            
13 DYZENHAUS, David. Judicial Independence, Transitional Justice and the Rule of Law, Otago Law 
Review, Vol. 10, p. 361ss.  
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grupos específicos na obtenção de poder no novo regime14. J. Elster 
enumera outros princípios do devido processo na justiça legal (em 

oposição ao que o autor desenvolve como justiça de transição): (i.) 
audiências públicas; (ii.) o direito de escolher o próprio defensor; 
(iii.) o direito de recorrer; (iv.) ausência de legislação retroativa ou 
aplicação retroativa da legislação; (v.) respeito às limitações legais; 

(vi.) determinação da culpa individual; (vii.) presunção de 
inocência que coloca o ônus da prova na acusação; (viii.) direito a 
um julgamento célere; e (ix.) direito a deliberação e discussão 
razoáveis15. 

Os elementos acima enumerados são, como fica claro, ideais, 
e assim devem ser compreendidos. J. Elster afirma que estes 
princípios são “rotineiramente violados na justiça de transição”16. 

Sua realização plena em tempos de transição entre o autoritarismo 
e a democracia é fenômeno quase impossível, dadas as incontáveis 
variantes presentes em tais períodos. No entanto, mesmo sendo 
apenas ideais, isso não significa que não se possa aspirar, também 
no caso brasileiro, à realização do máximo destes ideais.  

Uma observação final: períodos de transição têm natureza 
altamente complexa, com peculiaridades que são pertinentes 
apenas a determinadas regiões e/ou países afetados pelos regimes 
ditatoriais, pelos regimes de transição ou pelos regimes 
democráticos instalados após os períodos de exceção e 
arbitrariedade. Desta forma, mostra-se bastante complexa a 
comparação entre transições ocorridas em países diversos, com 

situações políticas diferentes, em momentos históricos distintos e, 
principalmente, com organizações sociais e ordenamentos jurídicos 
não semelhantes. A transição na Bélgica não é igual a da Argentina; 
a do Brasil não é semelhante a da África do Sul; a chilena apresenta 

                                            
14 POSNER, Eric; VERMEULE, Adrian. Transitional Justice as ordinary justice. Harvard Law Review, 
Vol. 117, p. 768. 

15 ELSTER, Jon. Closing the books: transitional justice in historical perspective, p. 88. 

16 ELSTER, Jon. Closing the books: transitional justice in historical perspective, p. 88.  
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situações não comparáveis à da Coréia17. Essa observação não faz 
com que toda e qualquer comparação seja inútil ou desimportante. 

Apenas mostra que há caminhos que são seguidos apenas em 
função de condições e contextos sociais específicos de países em 
determinados momentos históricos que não podem, sem quaisquer 
tipos de filtros, ser importadas e aplicadas acriticamente à 

realidade brasileira18. Uma teoria que tentasse abarcar situações e 
contexto sociais, jurídicos, políticos e históricos tão distintos, com a 
criação de blanket concepts ou blanket solutions, que seriam 
aplicáveis a todos os processos de transição, apresentará um grau 
de generalidade e abstração tão amplo, que, ousa-se dizer, não 
teria aplicabilidade às situações concretas em países com 
realidades – sociais, jurídicas, políticas e históricas – absolutamente 

distintas.  
Tendo isso em mente, não se propugna a criação de uma 

teoria exclusivamente brasileira sobre transições políticas, com 
desatenção ao que foi criado em relação a eventos semelhantes em 
outros países. Defende-se, apenas, que as teorias criadas alhures, 
quando trazidas ao Brasil, sejam colocadas sob o crivo da 
aplicabilidade a nossa realidade sócio-política e, muito 
especialmente, a nossa realidade jurídico-constitucional. 

 
2. Vagueza normativa 

 
O conceito de vagueza é utilizado na filosofia da linguagem 

para se referir a indeterminações e incompletudes marginais no 
significados de determinadas palavras19. A vagueza ocorre, grosso 

                                            
17 Veja-se a análise de J. Elster para quase 30 experiências de transições havidas no século passado. 
ELSTER, Jon. Closing the books: transitional justice in historical perspective, pp. 47-78. 

18 Outro fator importante, que torna ainda mais complexa a importação acrítica de teorias, 

experiências e soluções encontradas em outros países, é o lapso temporal transcorrido desde a 
transição entre o regime ditatorial e a democracia no Brasil.  

19 WALDRON, Jeremy. Vagueness in Law and Language: Some philosophical issues. California Law 
Review, Vol. 82, p. 525; A. Marmor fixa a importância da filosofia da linguagem para o direito nos 

seguintes termos: “Philosophy of language is central to an understanding of law for a different 
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modo, em casos onde a aplicação de uma palavra ou de um 
conceito a uma dada realidade não seja certa ou dependa de outros 

elementos para a sua definição. Tais situações se apresentariam 
como borderline cases, nos quais não haveria certeza – tanto 
positiva quanto negativa – sobre a aplicabilidade da palavra ao fato 
concreto20.  

Na linguagem não-jurídica sobram exemplos que 
comprovam a vagueza de determinadas palavras ou conceitos: 
dizer que uma pessoa é careca apresenta algumas zonas de certeza 
positiva (aqueles que não têm qualquer cabelo), de certeza negativa 
(os que possuem muito cabelo) e zonas de incerteza de difícil 
definição abstrata (a ausência ou presença de quantos fios de 
cabelo representa a qualidade de ser careca?) 21 . A nossa 

incapacidade de dizer que alguém com x fios de cabelo na cabeça 
pode ou não ser considerado careca não decorre de nossa 
ignorância ou desconhecimento sobre os fatos. Ela é decorrência da 
nossa incapacidade de aplicar o que se pretende definir pela 

                                                                                             
reason. Law, as we have seen in previous chapters, consists of authoritative directives. The content 

oft he law is tantamount to the content that is communicated by various legal authorities. 

Authorities communicate, of course, in a natural language. Therefore, an understanding of how 
linguistic communication works and, in particular, how much is actually determined by various 

semantic and pragmatic aspects of language, is central to an understanding of what law is.” Cf. 
MARMOR, Andrei. Philosophy of law, p. 136.  

20 Peczenik fixa a vagueza em termos simples: “A vagueza consiste no fato de que o significado de 

uma palavra permite casos limítrofes.” PECZENIK, Aleksander. On law and reason, p. 21; KEEFE, 

Rosanna; SMITH, Peter. Vagueness: a reader, pp. 2ss.; WILLIAMS, Timothy. Vagueness. O autor 

defende a vagueza como fenômeno epsitêmico, no qual mesmo construções vagas manteriam 
qualidades de verdadeira ou falsa.  

21 O caso clássico, denominado de Paradoxo de Sorites, corresponde ao experimento mental de 

definir um monte de areia. Com a retirada de apenas um grão de areia, ainda teremos um monte de 

areia e assim sucessivamente, até chegar-se ao paradoxo de que apenas um grão de areia pode ser 
descrito como um monte de areia (veja-se; HYDE, Dominic, Sorites Paradox, The Stanford 

Encyclopedia of Philosophy). Disponível: em <plato.stanford.edu/archives/win2011/entries/sorites-

paradox/>; WILLIAMS, Timothy. Vagueness, pp. 8-31). Poder-se-iam enumerar mais dezenas de 

exemplos onde a definição é complexa e exige a inclusão de outros fatores. No entanto, o relevante é 
que se tenha que mesmo na linguagem natural há casos em que a palavra encontra sua 

aplicabilidade imediata (por certeza positiva ou negativa) e casos em que são necessários outros 

elementos para definir se a palavra é adequada para descrever a realidade; veja-se também GRAU, 
Eros Roberto. Ensaio e Discuros sobre a interpretação/aplicação do direito, pp. 214-220.  
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palavra à situação com a qual nos deparamos. Como afirma M. 
Redondo, o “principal sintoma da vagueza de um conceito ou de 

uma proposição é que, em certos casos, apresentam-se dúvidas 
sobre a aplicação do conceito ou sobre a verdade da proposição”22. 

No direito, onde controvérsias e conflitos surgem quando há 
desacordos e incertezas sobre as condutas dos destinatários e as 

consequências jurídicas decorrentes de tais condutas, a vagueza 
tende a ser um problema mais relevante do que no uso de 
linguagem vaga em diálogos individuais. Dada a generalidade e 
abstração inerente às normas que devem ser aplicadas a uma gama 
desconhecida de eventos passados, presentes e futuros, a vagueza 
pode se tornar um elemento possibilitador de conflitos e 
desacordos no momento da interpretação e aplicação da norma 

vaga. Normas, da mesma forma, dependem fortemente do 
contexto em que são utilizadas ou do contexto no qual devem ser 
interpretadas e aplicadas. Diferentemente de um diálogo, normas 
não indicam – na maioria dos casos – o contexto no qual elas 
próprias devem ser aplicadas, ou os contextos aos quais sua 
aplicabilidade é aceitável23. Essa ausência de contextualização da 
norma geral e abstrata confere ainda outro elemento de vagueza às 
normas.  

Também na linguagem utilizada no direito – i.e. na 
legislação – há vagueza. Nestes casos não há ignorância ou 
desconhecimento sobre a situação fática, mas, sim, um desacordo 
sobre a aplicabilidade ou não de determinado regramento à 

                                            
22 REDONDO, María Cristina. Teorías del derecho e indeterminación normativa. Doxa, 20, p. 190. J. 
Waldron oferece um conceito bastante sucinto para a vagueza: “A predicate P is vague if there are 

objects or instances x1, x2, etc. within the domain of the normal application of terms of this kind 

such that users are characteristically undecided about the truth or falsity of "x1 is P," "x2 is P," and 
they understand that in decision to be a fact about the meaning of P rather than about the extent of 

their knowledge of x1, x2, etc.” Cf. WALDRON, Jeremy. Vagueness in Law and Language: Some 
philosophical issues. California Law Review, Vol. 82, p. 513. 

23 Veja-se a interessante análise feita por David Duarte sobre o tema: DUARTE, David. Linguistic 

Objectivity in Norm Sentences: Alternatives in literal meaning. Ratio Juris, vol. 24, p. 116ss.; A. 

Peczenik distingue entre a vagueza contextual e a vagueza léxica: PECZENIK, Aleksander. On law 
and reason, p. 22. 
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situação que é colocada diante do tomador de decisão. Quando a 
Constituição brasileira define em seu art. 5° inc. LXXIV que o 

Estado prestará assistência jurídica integral aos que comprovarem 
“insuficiência de recursos”, não há ignorância sobre a renda 
daquele que demanda a assistência estatal, isto é, se ele recebe 600 
reais ou 60.000 mil reais por mês, mas, antes, há dúvida sobre 

qual o montante que representa “insuficiência” para os fins do 
dispositivo constitucional24. Da mesma forma, diante do disposto 
no art. 5° inc. LXXVII, que prescreve que processos judiciais e 
administrativos terão “duração razoável”, está-se, novamente, 
diante de uma norma vaga. Não se desconhece o período de 
duração de um determinado processo, apenas não se sabe se a 
garantia fundamental se aplica a processos que já duram 2 meses 

ou 20 anos25. 
O direito apresenta, portanto, inúmeras regras cujos 

elementos não são determinados e cujos significados não são 
precisos, onde o desacordo e a indeterminação não se referem à 
situação fática envolvida, mas, sim, à aplicabilidade e às possíveis 
consequências das condutas caso sejam (in)compatíveis com os 
conceitos compreendidos na regra.  

Como referido, a vagueza refere-se às classes de incerteza e 
indeterminação que não correspondem a incertezas ou ignorância 
sobre a situação fática, mas, sim, sobre a adequação e 
aplicabilidade da regra aos fatos. Tal vagueza no direito tem uma 
consequência imediata: o destinatário da norma não consegue 

definir, sem algum grau de dificuldade e dúvida, se a sua conduta 

                                            
24 O estabelecimento de critérios numéricos fixos se mostra possível, mas nem sempre desejável. A 

Lei 1.060/50, que regula assistência judiciária gratuita tinha a previsão, até 1986, de que o 
recebimento de até dois salários mínimos garantiria a concessão da assistência. Com a nova redação, 

mudou-se o critério objetivo para outro critério, ainda vago, mas que indica um caminho ao decisor: 
o prejuízo do sustento do demandante e de sua família (art. 2° § único). 

25 Da mesma forma, processos sem grandes complexidades não devem demorar 20 anos para serem 

julgados. No entanto, a fixação de um critério objetivo (digamos, 10 anos) esbarra na realidade dos 

tribunais e juizados brasileiros, abarrotados de processos, com pouca estrututra e funcionários 
qualificados e em número insuficiente para atender a crescente demanda. 
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se encaixa na previsão normativa, ou seja, se de acordo com a 
legislação vigente, a sua conduta é proibida, permitida ou 

obrigatória26. De forma mediata, o aplicador e tomador de decisão 
não sabe de forma clara quais são as consequências que advêm das 
condutas que ele deve julgar. Assim como os particulares podem 
fazer em seus contratos, a legislação pode se utilizar de elementos 

vagos para deixar alguma discrição residual aos atores sociais 
envolvidos na sua formulação, promulgação e, por fim, aplicação. 

H.L.A. Hart demonstrou a importante vinculação do Direito 
com a linguagem, especialmente ao mostrar que normas – 
primárias e secundárias – apresentam uma textura aberta, criando 
vinculação nos casos de certeza positiva ou negativa, mas 
permitindo discricionariedade nas zonas de penumbra, isto é, nas 

situações que não se encontram no núcleo (core) da norma27. O que 
se tenta, por meio da redução da vagueza e da indeterminação é, 
exatamente, a redução da discricionariedade do aplicador e do 
julgador. Tal discricionariedade em períodos de transição – em 
especial – pode levar a arbitrariedades e perseguições de cunho 
ideológico-políticos, inaceitáveis em um estado democrático28. 

                                            
26 Afirma Comanducci que “el contenido del derecho está determinado frente a unca acción si son 

congnocibles las consecuencias jurídicas de aquella acción, y está totalmente determinado si son 

cognocibles las consecuencias jurídicas de cada acción; al revés, el contenido del derecho está 

indeterminado frente a una acción si no son cognocibles las consecuencias jurídicas de aquella 
acción, y está totalmente indeterminado si no son cognocibles las consecuencias de ninguna acción.” 
COMANDUCCI, Paolo. Princípios jurídicos e indeterminación del derecho. Doxa, Vol. 21, p. 101.  

27 HART, H.L.A. Positivism and the separation of law and morals. Harvard Law Review, Vol 71, p. 

606ss.; idem, The Concept of Law, 2a ed, pp. 124ss.; vejam-se as conhecidas críticas formuladas por 

R. Dworkin (DWORKIN, Ronald. Law’s Empire.) e a interessante análise de F. Schauer: A critical 
guide to vehicles in the park. New York University Law Review, Vol. 83, pp. 1109ss. Na literatura 

brasileira veja-se, por todos, STRUCHINER, Noel. Direito e Linguagem: Uma Análise da Textura 

Aberta da Linguagem e sua Aplicação ao Direito, passim. Destaque-se que a textura aberta apontada 
por Hart é mais ampla e não siginifica apenas vagueza e indeterminação. Para ele, a textura aberta se 

referia à inextinguível característica de o direito não conseguir abarcar todas as situações futuras e 
possíveis por meio de seus regramentos, causadas também, mas não apenas, por vagueza semântica. 

28 “Igualdade e segurança jurídicas, legalidade e justiciabilidade, divisão de poderes e publicidade: 

todas as exigências que estão ligadas ao princípio do Estado de Direito não podem ser realizadas sem 

uma linguagem que as oriente”. Cf. SOBOTA, Katharina, Das Prinzip Rechtsstaat, pp. 133 (No 
original: “Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit, Gesetzmäßigkeit und Justiziabilität, 

Gewaltenteilung und Publizität: Jede Forderung, die mit dem Rechtsstaatsprinzip verbunden ist, 
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Obviamente, como também notou Hart, “legisladores 
humanos não podem ter conhecimento sobre todas as 

combinações possíveis das circunstâncias que o futuro pode 
trazer”29. O que se propugna não são regras e tipos absolutamente 
detalhistas, com regras excessivamente longas ou com dispositivos 
que prevejam todas as condutas e combinações de condutas 

possíveis realizadas em tempos passados, suas modificações no 
futuro e possíveis consequências em tempos de transição. Um 
ordenamento jurídico com muitas diferenciações, sem a 
característica da generalidade, pode levar a um “auto-bloqueio”30. 
Além disso, regramentos demasiadamente precisos levam a um 
aumento da complexidade do ordenamento, a um aumento de 
dispositivos legais no já infindável manancial de regras, a uma 

necessidade de mudanças mais frequentes em função das 
mudanças fáticas que ensejaram o regramento, e assim por 
diante31. Não há, como já afirmado, a possibilidade de não haver 
casos que estejam nas zonas de penumbra, no espectro do cinza, 
na configuração e subsunção dos casos aos dispositivos legais, 
diante das possíveis modificações nas situações fáticas e no uso da 
própria linguagem. Tal fato não é possível e sequer desejável32. 

                                                                                             
kann nicht ohne eine orientierungssichere Sprache realisiert werden”).; POSNER, Eric; VERMEULE, 
Adrian. Transitional Justice as ordinary justice. Harvard Law Review, Vol. 117, p. 768.  

29  HART, H.L.A. The Concept of Law, 2a ed., p. 128; no mesmo sentido: LARENZ, Karl. 

Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6a ed., pp. 350-353 e 486-487; como afirma U. Wesel, 

“nenhuma lei pode ser formulada de forma tão precisa, que todos os casos discutidos, que surgirão 
posteriormente, possam ser solucionados de uma forma ou de outra sem qualquer dificuldade”. Cf. 

WESEL, Uwe. Juristische Weltkunde. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, p. 165. No original: Kein Gesetz 

kann so präzise formuliert werden, daß alle Streitfälle, die später auftauchen, mühelos in dem einen 
oder anderen Sinn gelöst werden können”; pela mesma razão afirma Schauer que “the most precise 
of rules is potentially imprecise”. SCHAUER, Frederick. Playing by the rules, p. 32. 

30 von ARNAULD, Andreas. Rechtssicherheit, pp. 247ss; PECZENIK, Aleksander. On law and reason, 
p. 33. Afirma o autor: “A very exact legislation (…) can thus, in some cases, result in injustice 
whereas a just general clause can make it difficult to predict legal decisions”. 

31 AARNIO, Aulis. Denkweisen der Rechtswissenschaft, p. 190. 

32 HADFIELD, Gillian, Weighing the Value of Vagueness: An Economic Perspective on Precision in 
the Law, California Law Review, Vol. 82, p. 545. 
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A vagueza traz como consequência que, ao lado dos casos de 
certeza positiva – casos e ações cuja aplicação da regra é clara – e 

de certeza negativa – casos e ações aos quais a regra é claramente 
não-aplicável – há casos se situam na zona de penumbra, na zona 
cinzenta, na qual uma decisão não pode ser tomada sem que haja 
considerações de outra ordem para a definição da aplicabilidade ou 

não-aplicabilidade da regra à situação fática descrita.  
Em linhas gerais, problemas de vagueza normativa surgem 

quando se pretende aplicar às normas analisadas uma lógica 
bivalente em relação às condutas analisadas pelo tomador da 
decisão. No caso das regras de transição trata-se da aplicabilidade 
ou não-aplicabilidade às condutas havidas no passado. Assim, em 
função da linguagem utilizada, há uma escala que torna impossível 

uma aplicação por meio da lógica bivalente, com uma resposta 
afirmativa (sim=aplicável) ou negativa (não=inaplicável).  

Tal qual os conceitos não-jurídicos, as zonas cinzentas, de 
penumbra, que abrem espaço à vagueza e criam incerteza em 
relação ao objeto e, consequentemente, ao direito aplicável, deve-se 
pensar em uma escala, em um contínuo, e não em regiões 
estanques, facilmente verificáveis. Em casos de vagueza normativa, 
as zonas de certeza não são dadas de forma clara, havendo escalas 
de certeza e de incerteza sobre a aplicabilidade ou não de 
determinada regra. Pode-se representar tal escala pela figura 
abaixo:  

 

Certeza Positiva                      Zona de Penumbra                Certeza Negativa 
         

 

A zona de penumbra pode deslocar-se e, sem que haja 
modificação no texto legal, pode haver certeza positiva e negativa 
em casos que antes encontravam-se na zona de penumbra; o 
inverso também se mostra possível, embora exija-se maior ônus de 
argumentação para afastar eventuais critérios criados nas decisões 
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anteriores 33 . Ainda, há a possibilidade de que regras que 
apresentam determinação e precisão suficientes para determinado 

conjunto de fatos e condutas, diante de pequenas modificações se 
tornem vagas e haja desacordo entre as consequências ou sobre a 
aplicabilidade o não da regra, caindo na zona de penumbra ou 
incerteza. Novamente, aqui será necessário apelar a outros fatores 

que os meros elementos linguísticos do dispositivo legal. Uma vez 
mais, a eleição de critérios seguros para indicar ao interprete será 
necessária para evitar o arbítrio e não causar insegurança jurídica.  

Deve-se manter em mente que todas as normas vigentes são 
potencialmente vagas, no sentido de não se saber exatamente quais 
fatos possíveis que se enquadram em seu campo de aplicação34. 
Dessa forma, mesmo que se possa falar em redução da vagueza por 

meio da utilização de critérios objetivos, sua extinção ou a própria 
tentativa de se acabar com ela, por meio da criação de regras 
absolutamente determinadas e claras, não se mostra viável. Pode-
se afirma, portanto, que a tentativa eliminar completamente a 
vagueza dos dispositivos legais é “sociológica e linguisticamente 
ingênua”, uma vez que não está ao alcance do legislador a 
previsibilidade de todas as situações futuras a que a lei possa ser 
aplicável, bem como as modificações linguísticas e de significado 
nos elementos que compõem a norma. Isso não significa que não 

                                            
33 Um exemplo simples pode aclarar a distinção: durante centenas de anos não houve discussões 

sobre o que seria representado pela palavra livro. No entanto, com o surgimento de novas 

tecnologias, a própria definição do que seja um livro deixou de ser tão clara, como sempre fora, e 

passou a comportar zonas de penumbra, onde a qualificação de um objeto como livro passa a ser 

objeto de discussão. As contínuas discussões sobre a imunidade tributária dos livros eletrônicos 
comprovam que conceitos plenamente aceitos nas zonas de certeza se deslocam em função de 

situações nao previstas (e não previsíveis) pelo constituinte/legislador. Afirma Kirchhof que o direito 

“por meio da lei alcance o futuro, o tempo em que não se conhece de antemão, que deve responder a 
novas questões com textos antigos.” Cf. KIRCHHOF, Paul. Die Sprache des Rechts, in idem. 

Wissenschaft und Gesellschaft, pp. 77; veja-se também: LARENZ, Karl. Methodenlehre der 
Rechtswissenschaft, 6a ed., pp. 350ss.  

34 GUASTINI, Riccardo. Interpretare e Argomentare, pp. 53. Afirma o autor: “Per conseguenza, data 

una norma qualsivoglia, vi sono casi ai quali è certamente applicable, casi ai quali essa non può certo 

essere applicata, e finalmente casi ‚dubbi’ o ‚difficili’ (hard cases, como si usa dire) per i quali 
l’applicabilità della norma è discutibile”. (idem, p. 54) 



134 | Filosofia & Direito: um diálogo necessário para a Justiça 
 

se deve, no entanto, deixar que dispositivos vagos sejam aplicados 
arbitrariamente ou que não se elejam critérios, por sua vez, claros, 

para a interpretação e aplicação de normas vagas. Ainda, se a 
vagueza e a indeterminação não podem ser completamente 
eliminadas, isso não significa que elas não podem ser reduzidas em 
algumas áreas do direito ou em relação a determinados 

acontecimentos jurídico-sociais historicamente localizados. 
Não se propugna pela tentativa – ademais inalcançável – de 

eliminação da vagueza dos dispositivos legais. Deve-se ter em 
mente, ainda, que o Estado de Direito não permite a aplicação 
arbitrária de regramentos vagos, mesmo que a solução seja 
popular e socialmente desejada. Não se nega, da mesma forma, que 
a estipulação de critérios objetivos não consiga eliminar a 

indeterminação e a vagueza das previsões. Dispositivos legais 
vagos e indeterminados geram mais insegurança jurídica e 
imprevisibilidade aos destinatários das normas do que estes 
mesmos dispositivos, com alguns critérios, mesmo que vagos e 
indeterminados em si, que regeriam a conduta dos indivíduos e a 
sua aplicação pelos tomadores de decisão. Havendo vagueza 
excessiva, com a utilização de (sobre)princípios e cláusulas gerais, 
pode-se dar ensejo a uma transferência da instância decisória ou 
seja, deixa de ser o legislador quem decide e passa aos 
administradores e juízes as decisões sobre questões relevantes na 
definição das condutas individuais  

Por essa razão, regras que estipulem valores precisos sobre, 

por exemplo, limites de velocidade ou sobre a porcentagem de 
imposto devido em uma operação comercial, criam menos 
desacordo ou possibilidade de arbítrio em comparação com regras 
que, hipoteticamente, estipulassem critérios como “dirija de forma 

segura” e “pague de acordo com a capacidade contributiva”35. Não 
se nega, portanto, que a estipulação de critérios não consiga 
eliminar a indeterminação e a vagueza das previsões. No entanto, 

                                            
35 ENDICOTT, Timothy. Law is necessarily vague. Legal Theory, Vol. 7, p. 380. 
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mesmo que assim seja, dispositivos legais vagos e indeterminados 
geram mais insegurança jurídica e imprevisibilidade aos 

destinatários das normas do que estes mesmos dispositivos, com 
alguns critérios, mesmo que vagos e indeterminados em si, que 
regeriam a conduta dos indivíduos e a sua aplicação pelos 
tomadores de decisão. 

Regras jurídicas carregam na sua própria existência os 
elementos de sua obsolescência36. Isso, entretanto, não depõe 
contra as regras, nem faz delas menos importantes. Trata-se 
apenas de mais uma decorrência da textura aberta das normas, 
que não podem, mesmo em casos claros e com linguagem objetiva, 
prever todas as situações futuras que podem vir a ser enquadradas 
no âmbito de aplicação da regra. Assim, quanto mais vagas e mais 

maleáveis à interpretação, menos sujeitas a se tornarem obsoletas 
estão. Quanto mais critérios objetivos e numéricos, mais dispostas 
a serem sujeitas à reforma ou a se tornarem imprestáveis para 
regular as condutas e situações a que se propõem diante das 
possíveis modificações fáticas que, à época de sua edição, não 
puderam ser previstas pelo legislador.  

Da mesma forma, não há grandes incertezas ou desacordos 
sobre elementos numéricos, sua verificabilidade na realidade e, por 
fim, a aplicabilidade de regras como a maioridade civil37, sobre os 
limites de velocidade nas vias urbanas não sinalizadas38 ou ainda 

                                            
36 SCHAUER, Frederick. Profiles, probabilities and stereotypes, p. 31. 

37 Código Civil: “Art. 5° - A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica 
habilitada à prática de todos os atos da vida civil”. 

38 Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 61. A velocidade máxima permitida para a via será indicada 
por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. 

§ 1º Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de: 

I - nas vias urbanas: 

a) oitenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito rápido: 

b) sessenta quilômetros por hora, nas vias arteriais; 

c) quarenta quilômetros por hora, nas vias coletoras; 

d) trinta quilômetros por hora, nas vias locais;” 
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quantas pessoas compõem o tipo penal de formação de quadrilha39. 
Mesmo a estipulação de critérios objetivos não coloca à salvo as 

disposições de eventuais vaguezas em relação aos outros elementos 
constantes do dispositivo. Não há, como fica claro, incerteza sobre 
o que sejam os “dezoito anos” completos, a discussão pode se dar 
sobre o momento exato no qual o décimo oitavo ano inicia para 

fins de persecução criminal; ainda, oitenta quilômetros por hora 
tem caráter objetivo e é facilmente verificável, ficando em aberto, 
no entanto, o significado da existência ou inexistência de 
sinalização; por fim, o que está incluído ou quais as condutas 
necessárias para que mais de três pessoas sejam consideradas 
associadas, ou ainda, se pessoa para o referido tipo penal são 
apenas aquelas penalmente imputáveis. Vê-se, portanto, que a 

mera estipulação de critérios numéricos, objetivos por excelência, 
não tem a capacidade de acabar com a vagueza da norma. Tal 
situação mostra apenas que a vagueza é uma condição inescapável 
do direito e das normas jurídicas. Como afirma J. Moreso, “a 
vagueza é uma característica não-erradicável da linguagem na qual 
formulamos nossos regramentos gerais”40. 

Assim, o problema da vagueza não deve ser subestimado, 
tampouco superestimado, seja no sentido de que a sua existência é 
sempre prejudicial, seja no sentido de que a eleição de critérios não 
se mostra suficiente para eliminá-la. Defende-se que se deem ao 
tomador da decisão, aos juízes de Comitês, Comissões e Tribunais 
responsáveis pela justiça de transição “instrumentos 

suficientemente precisos”41 que os auxiliem na interpretação e 
aplicação de regras propositalmente vagas, ou que se permita “a 
utilização de avaliações e valorações para que se realize uma 

                                            
39 Código Penal: “Art. 288 - Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim 
de cometer crimes”. 

40 MORESO, José Juan. Principio de legalidad y causas de justificación (Sobre el alcance de la 
taxatividad). Doxa, Vol. 24, p. 532. 

41 WALDRON, Jeremy. Vagueness in Law and Language: Some philosophical issues. California Law 
Review, Vol. 82, p. 525. 
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interpretação precisa da expressão”42 vaga contida na regra. Como 
afirma M. Redondo, “quem se encontra ante um predicado 

semanticamente indeterminado pode, e deve, se deseja suprimir a 
indeterminação, introduzir uma nova precisão que conduza a sua 
aplicação ou a sua exclusão”43. Ou ainda: quanto mais objetivas e 
claras, menor a discricionariedade na aplicação, dada a 

desnecessidade de inclusão de novos elementos pelo tomador de 
decisão; por consequência lógica, quanto mais vagas e 
indeterminadas, maior esta discricionariedade. Caso a vagueza 
normativa apresente um custo social elevado, por não conseguir 
resolver desacordos mínimos ou não trazer um mínimo de 
segurança jurídica às relações interpessoais, deve-se, pois, 
empreender todos os esforços para que haja a redução desta 

vagueza e a consequente redução na possibilidade de prejuízo 
causado pela aplicação de normas vagas. Em procedimentos que 
visam o encontro de um país com seu próprio passado tais custos 
sociais são altamente elevados, com a possibilidade de novas 
convulsões sociais, grandes incertezas jurídicas e crises políticas e 
outras consequências que criam instabilidade social e jurídica.  

Pode-se argumentar, ainda uma vez, que os regramentos 
devem ser claros, sem a utilização de linguagem indeterminada ou 
(sobre)princípios amplos, e formulação que enseja desacordos na 
interpretação e aplicação. Tal fato é deve ser fortemente 
desaconselhado por levar a um casuísmo exacerbado. Todas as 

                                            
42 PECZENIK, Aleksander. On law and reason, p. 21. 

43 REDONDO, María Cristina. Teorías del derecho e indeterminación normativa. Doxa, 20, p. 193; 

veja-se a interessantíssima análise de D. Dyzenhaus em relação a dispositivo do Terrorism Act 83 de 
1967, na África do Sul do apartheid, e as consequências da “notável vagueza e obscuridade” 

(remarkable vagueness and obscurity) de alguns elementos contidos nos dispositivos legais. Cf. 

DYZENHAUS, David. Hard cases in wicked legal systems, p.132ss e 136-137. O autor, no entanto, 

chega à conclusão de que as dúvidas em relação aos dispositivos não se devem à uma “ambiguidade 
inerente ao texto”, mas às dúvidas sobre o papel do juiz e da adjudicação no sistema sul-africano da 

época. (idem, p. 140). E conclui no sentido de que “what matters is not the words and phrases which 

might indicate a judicial allegiance to the values of the common law, for a judge might use such 
phrases but find that his legal duty directs him elsewhere” (idem, p. 156). 
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regras são potencialmente subinclusivas e sobreinclusivas44, ou 
seja, excluem casos que deveriam estar sob o seu jugo e incluem 

casos que não deveriam ensejar a sua aplicação45. Subinclusão pode 
levar a ausência de persecução de pessoas diretamente envolvidas 
em atos que violaram direitos fundamentais e direitos humanos 
em épocas passadas; sobreinclusão pode levar à condenação de 

pessoas que estavam engajadas no combate ao regime de exceção, 
violando a certeza, previsibilidade e confiança daqueles que 
participaram nos esforços de redemocratização. 

Deste modo fica claro que a determinabilidade e a redução 
da vagueza inerente às regras é uma questão de grau. Não se pode, 
nem é desejável, que se tente formular regras que se dirijam a 
todos os conteúdos ou todas as condutas. O que se propugna é que, 

mesmo em situações de transição política e instabilidade social, 
com incertezas quanto ao futuro do sistema jurídica e sua posterior 
aplicabilidade pelos tomadores de decisão, a vagueza normativa é 
uma solução subideal, imperfeita e criticável, mas, ao mesmo 
tempo, jurídica, politica e socialmente aceitável e plausível na 
consecução dos objetivos dos grupos envolvidos em períodos 
extraordinários de transição. É o que se analisa a seguir. 

 
3. Vagueza normativa intencional em transições políticas: uma 
saída possível 

 

“... they had also held out an ambiguous promise of immunity in 
the negotiations over a peace convention. Although the French 
negotiators may have thought they had obtained a permanent 

amnesty... [t]he Allies were able to negotiate a bloodless 

                                            
44 O que A. Aarnio define como overgenerality. Cf. AARNIO, Aulis. The rational as reasonable, p. 111.  

45 F. Schauer oferece interessantes conceitos para os fenômenos da sobreinclusão e da subinclusão: A 

sobreinclusão, na conceituação do autor, “encompasses states of affairs that might in particular 

instances not produce the consequence representing the rule’s justification, even though the state of 
affairs, as a type, is probabilistically related to the likelihood or incidence of the justification”. Por sua 

vez, a subinclusão: “Just as the factual predicate may sometimes indicate the presence of the 

justification in cases in which it is absent, so too can the factual predicate occasionally fail to indicate 
the justification in cases in which it is present.” SCHAUER, Frederick. Playing by the rules, p. 32. 
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settlement by a suitably ambiguous promise, which might later be 

interpreted in a different spirit from how it was understood by 
the losers”46. 
 

A vagueza e a indeterminação das regras jurídicas assumem 
posição de destaque na realização de medidas de transição. Com 
efeito em períodos de transição políticas, os acordos entre os atores 
sociais e entes políticos do antigo e do novo regime dificilmente 
alcançarão acordos perfeitos sobre os termos da transição, as 
consequências das condutas havidas no passado, o tratamento de 
violações durante e após a transição e o tratamento a ser 
dispensado aos membros do antigo regime, uma vez ocorrida a 
transição. Nesse ponto, defende-se, a vagueza normativa pode 
representar uma solução aceitável, de forma a auxiliar no 

atingimento de acordos políticos que possibilitem a transição e 
aceleram a (re)democratização de uma determinada sociedade. 

Assim, a saída pela via da normatização vaga em períodos de 
transição é apenas possível e aceitável, estando longe de se sugerir 
que se trata de uma solução recomendada. Como já afirmado, o 
cenário ideal é representado por uma transição com regras claras e 
precisas. Não sendo política e socialmente viável o atingimento de 
um consenso em relação a tais regramentos, a vagueza legislativa 

intencional se apresenta como uma saída possível. 
O direito pode ser mais ou menos vago, como visto. Há 

tempos em que a estipulação de dispositivos precisos e claros não 
serve aos propósitos da sociedade, não trazendo benefícios para a 

sua regulação47. A vagueza, potencial para qualquer norma, uma 
vez que o meio pelo qual se expressam os dispositivos normativos 
– a linguagem – não é capaz de circunscrever todas as situações 
atuais e futuras que pretende regrar, com as informações, 

                                            
46 ELSTER, Jon. Closing the books: transitional justice in historical perspective, p. 189. O autor trata 
a legislação e os legisladores como fontes de incerteza para a justiça de transição, afirmando ques só 
há “certeza em democracias de mentira”. Idem, p. 90 e 190.  

47 ENDICOTT, Timothy. Law is necessarily vague. Legal Theory, Vol. 7, p. 379. 
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previsões e categorias do passado que estão à disposição do 
legislador. A precisão, portanto, não é sempre um fim absoluto 

almejado pelo legislador48. 
Legisladores, aqui entendidos como os atores políticos 

envolvidos no processo de criação jurídico-normativa em períodos 
de transição política entre regimes, podem desejar limitar a sua 

responsabilidade por eventuais diplomas legislativos que sejam 
mal recebidos pela opinião pública, escapar das discussões públicas 
sobre dispositivos que fixem condutas precisas e consequências 
prejudiciais a determinadas categorias influentes na sociedade e 
nos meios políticos ou, ainda, em tempos de convulsão social e 
desacordo político e institucional. Com efeito, há momentos de 
transição, nos quais a mera tentativa de discussão sobre 

determinados temas, com a fixação concreta de condutas e 
consequências mostra-se como um óbice instransponível para o 
surgimento de uma sociedade democrática. Nesses contextos, 
atores políticos e sociais, grupos de pressão e futuros membros do 
novo regime podem lançar mão de regramentos vagos como 
instrumento para instituir regras jurídicas socialmente aceitas, 
acordadas politicamente, que não aumentem as já conturbadas 
relações sociais, criando ainda mais insegurança e instabilidade. 
Deve-se entender a vagueza como uma escolha política, uma 
dentre muitas, para solucionar eventuais problemas de desacordo 
político intransponíveis diante de instabilidade institucional e 
política pela qual passam a maioria dos países em transição de 

regimes ditatoriais ou autoritários para regimes democráticos ou 
semidemocráticos. Como afirma R. Teitel, “o direito fica então 
preso entre o passado e o futuro, entre olhar para frente e olhar 
para trás, entre o retrospectivo e o prospectivo, entre o individual e 

o coletivo”49. Assim entendida, a vagueza normativa nada mais é do 
que uma forma de acordo entre os atores políticos e sociais 

                                            
48 ENDICOTT, Timothy. Law is necessarily vague. Legal Theory, Vol. 7, p. 380. 

49 TEITEL, Ruti. Transitional Justice, p. 6 
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envolvidos no período de transição. Na impossibilidade de se 
chegar a acordos entre o que fazer para que se possa ultrapassar a 

dicotomia passado-presente, a solução é encontrada mediante a 
utilização de uma técnica legislativa que cria regras vagas o 
suficiente para serem aceitas por todos os lados do espectro 
político envolvidos nos momentos de transição. No esquema 

gráfico proposto acima, teríamos a seguinte estipulação nos 
acordos políticos de transição: 

 
Certeza Positiva                    Zona de Penumbra                    Certeza Negativa 

         

 

 
 

 
Uma observação relevante: a vagueza não pode ser utilizada 

como meio de fraude, apenas para que, num dado momento 

histórico seja alcançado o acordo político necessário para a 
transição política e, logo após, a mesma vagueza ser utilizada de 
modo a fraudar todas as legítimas expectativas criadas pelo acordo 
político, de modo a possibilitar perseguições a determinados 
membros do antigo regime. A proteção da confiança, a segurança 
jurídica e a manutenção de expectativas legítimas não autoriza que 
um instrumento legítimo da transição política como a instituição 
de normas vagas seja utilizado como forma de burlar eventuais 

acordos políticos. O risco que se corre, portanto, é o de, na 
tentativa de fraudar acordos passados, para a persecução das 
violações de então, tentando reverter um passado de abusos e 
arbitrariedades, se passe, agora, no presente, em função das 
possibilidades abertas pela vagueza e pela indeterminação 
normativas, a fazer exatamente o que os algozes de então faziam: 
agir arbitrária e ilegalmente50.  

                                            
50 “One cannot neglect here that, in the nature of things, transitional and even post-transitional 

regimes are often tempted to deal with the vast problems they face by riding roughshod over the 

Regras de Transição 
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Tal vagueza, no entanto, não pode levar a utilização 
persecutória das leis de transição, com o objetivos político-

partidários, ideológicos ou mesmo para revanchismos de toda 
ordem. Por essa razão, advoga-se no sentido que comissões 
encarregadas ou tribunais devem eleger critérios claros, públicos e 
transparentes na definição dos casos abarcados e, especialmente, 

nas consequências advindas de seus julgamentos. Ausentes os 
critérios, seja pela via legislativa, seja pela criação dos comitês 
responsáveis, dá-se espaço para a utilização arbitrária e acriteriosa 
que leva à insegurança jurídica, com a impossibilidade de 
previsibilidade e calculabilidade (mesmo post facto) das 
consequências jurídicas das condutas realizadas. A vagueza, 
portanto, traz em si relevante carga de discricionariedade, a ser 

exercida pelo aplicador na definição dos fatos e no posterior 
julgamento do caso concreto. Devem-se tomar todas as precauções, 
e aqui inclui-se o dever estatal de reduzir a eventual vagueza e 
indeterminação na definição dos crimes políticos, para que essa 
discricionariedade não se transforme em arbítrio. O que se tem em 
mente é a formulação de regras minimamente precisas, não-vagas, 
determináveis que contenham todos os elementos que 
caracterizem as condutas englobadas pela legislação que rege a 
transição jurídico-política, para evitar o que já se elencou possível: 
perseguições políticas e ideológicas por meio dos processos e 
procedimentos envolvidos na justiça de transição51. 

Com efeito, a vagueza da linguagem é utilizada pelo 

legislador, em sua função constitucional de formular regras 
abstratas e gerais, ou seja, que não sejam individualizáveis ou 

                                                                                             
rule of law in ways that cruelly mimic the past from which they are trying to escape”. Cf. 
DYZENHAUS, David. Judicial Independence, Transitional Justice and the Rule of Law, Otago Law 
Review, Vol. 10, p. 361. 

51 Veja-se o interessante exemplo histórico trazido por J. Elster sobre a revogação do direito de voto 
aos inciviques belgas, que atingiu em torno de 60.000 indivíduos que não puderam participar das 

eleições no pós-guerra. Elster mostra que a declaração de incivique foi feita com com fins puramente 

politicos e com vistas às eleições que aconteceriam na primavera de 1946. Cf. ELSTER, Jon. Closing 
the books: transitional justice in historical perspective, pp. 247ss.  



Elton Somensi de Oliveira; Pedro Adamy | 143 
 

direcionadas a um caso concreto específico, ou a sujeitos 
determinados, que seriam aplicáveis a apenas um grupo definido 

de casos, mas, sim, que deve ser aplicável a todos os sujeitos e 
situações que se encontram sob o âmbito de aplicação das regras52. 
Com essa vagueza e indeterminação, que é imanente ao direito e à 
própria formulação de dispositivos e conceitos legais, pode-se 

aprisionar a realidade em textos legais de forma adequada, dando 
vazão aos compromissos político-sociais envolvidos nas 
negociações para a transição de regimes.  

O Poder Legislativo pode, portanto, dependendo das 
circunstâncias sociais, políticas e jurídicas, aumentar ou diminuir 
tal vagueza normativa, a depender das formas de elaboração dos 
dispositivos ou por meio da utilização de cláusulas gerais, conceitos 

indeterminados e, ainda, princípios e sobreprincípios jurídicos. 
Essa vagueza pode ser mera casualidade ou acidente do processo 
legislativo, com as inúmeras mudanças e votações a que estão 
submetidos projetos de lei ou, em outros casos, intencionalmente 
projetadas para serem vagas, com o intuito de satisfazer as partes 
envolvidas na discussão política da matéria, que não conseguiram 
chegar a um acordo, em relação a um regramento mais claro, mais 
definitivo, mais cabal sobre a matéria. Repita-se, ainda uma vez: a 
utilização da vagueza normativa como técnica legislativa 
intencional deve ser a exceção, jamais a regra.  

Poder-se-ia argumentar, no entanto que períodos de 
transição exigem um mínimo de vagueza e indeterminação na 

construção dos tipos penais. Regras claras levam os indivíduos a se 
comportar de maneira a se encaixar perfeitamente na hipótese 
legal ou, em casos excepcionais, de forma a evitar toda e qualquer 
possibilidade de subsunção de sua conduta aos ditames legais, 

chegando ao extremo de cair na ilegalidade apenas para evitar as 
consequências de suas condutas. Regras demasiadamente precisas 
levam a duas consequências possíveis: ou observância completa ou 

                                            
52 ZIPPELIUS, Reinhold. Rechtsphilosophie, 3a ed., pp. 164ss.  
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desvio para escapar das consequências advindas da conduta. Em 
tempos de transição política, onde acordos entre os responsáveis 

pela transição se mostram complexos e, em muitas situações são 
inatingíveis, tem-se que um esquema legislativo de regras precisas, 
determinadas e com critérios bastante detalhistas, impede a 
própria realização da transição53. 

Isso, de forma alguma, depõe contra a legitimidade do 
direito ou do sistema jurídico como um todo. Antes pelo contrário: 
a criação de normas vagas que possibilitem a transição faz com que 
o próprio sistema deixe de lado desacordos que impossibilitam a 
discussão publica do alcance e dos efeitos das próprias normas 
vagas54. Acordos políticos passados que resultaram em tais regras 
devem ser mantidos, como melhor forma de proteger a segurança 

jurídica e as expectativas legítimas dos envolvidos. A sua vagueza 
dá ensejo para que se discuta, dados os desacordos atuais sobre o 
alcance e o conteúdo das regras, de que maneira se podem 

                                            
53 “Due to their limited competence, courts and legislatures should sometimes fashion vague 
standards rather than bright line rules. That is, in some cases more uncertainty is better than less. 

The intuition is as follows. A bright line rule causes all individuals either to steer into the same safe 

harbor, even if that harbor is quite costly for some, or to ignore the rule entirely if the harbor is 
simply too costly. The effect of the rule is likely to be one of two extremes: either excessive 

compliance or nil. A vague standard, on the other hand, does not attach sharp changes in the 

probability liability to small changes in a particular behavior selected as the turning point for 

liability; rather, as behavior improves, there is a gradual reduction in the probability of liability that 
elicits different responses from different individuals. These responses are likely to fall between the 

extremes induced by the bright line rule and thus likely to more closely approach some optimal 

outcome. This comparison of rules and standards implies that there may be costs to encouraging 

legislatures to choose clearly delineated rules over vague standards when courts are likely to make 

mistakes in the selection of appropriate rules. Vagueness softens the impact of judicial error on 

individual incentives without abandoning entirely the effort to control private behavior”. Cf. 
HADFIELD, Gillian, Weighing the Value of Vagueness: An Economic Perspective on Precision in the 
Law, California Law Review, Vol. 82, p. 545. 

54 Mesmo que haja princípios gerais de direito que possam ajudar o aplicador em caso de normas vagas, 

ainda assim deve ser vencido o complexo ônus argumentativo a cargo do aplicador, de demonstrar que 

esses princípios têm, de fato, força normativa e podem ser utilizados como fundamentos de suas decisões. 

Como afirma Dyzenhaus: “[e]ven when statutes are not clear, so that one can make a case that there is an 
‘ambiguity’ in the statutory language which common law presumptions or principles might clarify, judges 

have to be predisposed towards regarding those principles as having very strong presumptive force 

before they will have any effect”. DYZENHAUS, David. Judicial Independence, Transitional Justice and the 
Rule of Law. Otago Law Review, Vol. 10, p. 361. 
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equilibrar os acordos passados com os desacordos presentes, de 
modo que se construa um futuro ainda mais democrático. 

 
Conclusões 

 

Der Sinn des Satzes – möchte man sagen – kann freilich dies oder 
das offen lassen, aber der Satz muß doch einen bestimmten Sinn 

haben. Ein unbestimmter Sinn – das wäre gar kein Sinn. – Das ist 
wie: Eine unscharfe Begrenzung. Man denkt da etwa so – Wenn 
ich sage „ich habe den Mann fest im Zimmer eingeschlossen – nur 

eine Tür ist offen geblieben“ – so habe ich ihn eben gar nicht 
eingeschlossen. Er ist nur zum Schein eingeschlossen. Man wäre 
geneigt, hier zu sagen: „also hast du damit gar nichts getan“. Eine 

Umgrenzung, die ein Loch hat, ist so gut wie gar keine. – Aber ist 
das denn wahr55? 
 

A vagueza é uma característica constante e inexorável da 
nossa linguagem e, por consequência, das normas jurídicas. Não se 
mostra possível, nem desejável, que se busque a formulação de 
regramentos que tentem acabar com esta vagueza inerente, pela 
enumeração de critérios quantitativos ou de hipóteses detalhistas, 
uma vez que tal fato geraria um casuísmo legislativo que, ao fim e 
ao cabo, teria como consequência o efeito inverso do pretendido. 
Como visto, na vagueza não ocorrem dúvidas sobre a situação 
fática envolvida, mas, sim, sobre as consequências jurídicas 
(aplicabilidade ou não-aplicabilidade) advindas das regras 
atinentes aos casos. Podem se dar de forma intencional – onde o 

legislador faz uso de cláusulas gerais ou de princípios amplos – e 
não-intencional, onde a descrição normativa não abarca os casos 
pretendidos pelo legislador.  

Regras vagas, por outro lado, têm a feliz característica de 

serem politicamente maleáveis56 (na falta de melhor expressão), 
sendo menos complexa a obtenção de acordos políticos amplos 

                                            
55 WITTGENSTEIN, Ludwig. Philosophische Untersuchungen, §99, p. 77. 

56 AARNIO, Aulis. Denkweisen der Rechtswissenschaft. Viena: Springer, p. 190-193. 
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para a sua aprovação. Em momentos de transição política, onde 
acordos políticos e jurídicos sobre o conteúdo e o alcance de leis de 

transição são de difícil consecução prática, a utilização de conceitos 
vagos ou a formulação de dispositivos legais vagos permite a 
obtenção de acordos entre as partes envolvidas na negociação para 
colocar fim a regimes de exceção. Deve-se reiterar a advertência já 

feita na introdução: a instituição intencional de normas vagas ou 
obscuras não deve ser tolerada em um Estado de Direito que 
pretende regular as relações sociais de forma eficiente e justa. No 
entanto, diante das dificuldades de se criarem consensos políticos 
em períodos transicionais, admite-se, nestas hipóteses, que o 
legislador escolha a via da vagueza normativa como forma de 
permitir ou facilitar a realização de uma transição pacífica. Uma 

vez reestabelecida a democracia, a utilização da técnica aqui 
exposta deve ser rechaçada, já que não se coaduna com os 
mandamentos da segurança jurídica57. 

A vagueza normativa intencional em períodos de transição é, 
repita-se uma última vez, apenas uma opção possível, dentro das 
limitações que a realidade impõe na formação de acordos e 
consensos políticos, mas, jamais, uma saída ideal ou recomendável. 

Em períodos de transição política, portanto, a utilização e a 
elaboração de diplomas legislativos indeterminados e vagos pode 
ser a única solução para o impasse político que se coloca diante da 
instabilidade social e institucional. Não sendo possível o acordo 
sobre o tratamento a ser dispensado aos membros do antigo 

regime, quais as consequências do período de transição e o que o 
futuro reserva aos membros do velho e do novo regime, a 
utilização intencional de elementos vagos na legislação se mostra 
como saída politicamente viável e juridicamente aceitável. Reitere-

se: não é a solução ideal, nem a desejável; é uma solução possível. 
Mesmo que as consequências venham a se manifestar no futuro, 
por meio de situações que não sejam claramente regradas pelas 

                                            
57 ÁVILA, Humberto. Segurança Jurídica, pp. 321ss.  
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normas de transição, ainda assim, mostra-se preferível a 
elaboração de normas vagas, diante da dificuldade de se construir 

um consenso sobre o tratamento jurídico a ser dispensado aos 
agentes estatais e aos particulares envolvidos na luta pelo término 
de regimes ditatoriais ou de exceção.  

Ainda, pode-se dizer que não é necessário concordar com as 

escolhas feitas pelos legisladores do passado, nem pelo 
Constituinte, principal ponto de partida da redemocratização. Mas 
deve-se concordar com uma realidade: nossa sociedade é melhor, 
mais aberta, mais democrática e, por isso, mais justa, ao continuar 
as discussões sobre tais assuntos, uma vez que o resultado 
legislativo de tais acordos foram vagos o suficientes para permitir a 
transição pacífica e acordada, do que seria se tais decisões tivessem 

sido finais, acabadas, cabais e, por isso mesmo, artificiais e 
impostas a uma população que, como se sabe, queria ver o fim do 
regime, aceitando abrir mão de soluções fáceis para problemas 
complexos.  

Por fim, entre um futuro democrático com normas de 
transição vagas, que permitem interpretações que, em um 
determinado momento histórico, não se coadunam com os 
fundamentos materiais de um Estado de Direito, ou a manutenção 
de um regime autoritário, mas com regras claras e precisas, deve-
se preferir o primeiro. E essa escolha, a todos nós, será essencial e 
decisiva. 
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Introdução 
 

O presente trabalho realiza uma análise acerca da posição 
original proposta por John Rawls, levando em consideração os 
respectivos posicionamentos e críticas feitos por Jürgen Habermas 
acerca do ponto de partida neutro para a construção de princípios de 

justiça. O estudo não tem a pretensão de expor, de forma exaustiva, a 
teoria de Rawls ou mesmo as construções de Habermas, o que 
demandaria um trabalho muito maior. A análise terá como base as 
ideias postas por Rawls, principalmente nos livros Uma Teoria da 
Justiça e O Liberalismo Político, e as considerações feitas por 
Habermas, mais especificamente no que condiz à posição original. 

Primeiramente serão abordadas as principais ideias 

desenvolvidas pelos autores, indicando suas premissas básicas e as 
características de suas teorias para, posteriormente, tratar dos 
apontamentos feito por Habermas. Nesse sentido, será mostrado que 
a posição original, na teoria de Rawls, caracteriza-se pela ideia de que 
representantes de uma determinada comunidade, com capacidade 
racional, e motivados pelo auto interesse, fazem julgamentos sobre 
questões práticas envoltos pelo véu da ignorância, este que é capaz de 
garantir a imparcialidade na elaboração dos princípios de justiça. Ou 
seja, as partes assumem estar alheias a qualquer conhecimento 
prévio de sua posição na sociedade, acerca de suas características 
pessoais, ou habilidades naturais, bem como se afastam de qualquer 
concepção do bem ou de valores3. 

Desse modo, os cidadãos que estiverem dispostos a 
participar desta empreitada, viverão sob a ordem de instituições 
construídas a partir dos princípios escolhidos na posição original. 
Para Habermas, entretanto, as pessoas assumem um senso de 

justiça próprio, bem como possuem concepções morais definidas 
previamente, pelo que haverão de formar uma concepção do bem. 
Todavia, na posição original, a razoabilidade das pessoas morais dá 

                                            
3 SANDEL, Michael J. Liberalism and the Limits of Justice, p. 24-25. 
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lugar a constrições de cunho racional. São dois pontos de partida 
distintos. O propósito do texto é insistir nessas diferenças. 

 
1. Os princípios da justiça 

 
A teoria da justiça de Rawls pode ser denominada como uma 

teoria da equidade4. O autor trata de estabelecer que a justiça 
depende do procedimento de elaboração de uma estrutura hipotética, 
sem a pretensão de definição histórica, na qual, cidadãos 
considerados como livres e iguais, são representados por agentes 
que, “sob restrição informativa parcial sobre suas vidas e sobre o 
mundo deverão, de modo racional e razoável, eleger os princípios de 
justiça que serão a base para a formação de uma justiça razoável”5. 

Por meio destes princípios, os indivíduos envolvidos neste 
processo deverão elaborar seus acordos (ou contratos), visando 
promover seus interesses pessoais, de modo que, para que se 
alcance a justiça, faz-se necessário que as pessoas, livres e 
racionais, aceitem, em uma posição inicial de igualdade, que esses 
princípios serão a base de todos os contratos subsequentes6. 

O ponto de partida para a elaboração destes princípios da 
justiça é a posição original. Os agentes responsáveis pela 
deliberação deverão estar alheios a qualquer entendimento 
valorativo moral prévio ou conhecimento sobre questões 

                                            
4 “Meu objetivo é apresentar uma concepção da justiça que generaliza e leva a um plano superior de 

abstração a conhecida teoria do contrato social como se lê, digamos, em Locke, Rousseau e Kant. 
Para fazer isso, não devemos pensar no contrato original como um contrato que introduz uma 

sociedade particular ou que estabelece uma forma particular de governo. Pelo contrário, a ideia 

norteadora é que os princípios da justiça para a estrutura básica da sociedade são o objeto do 
consenso original. São esses princípios que pessoas livres e racionais, preocupadas em promover 

seus próprios interesses, aceitariam numa posição inicial de igualdade como definidores dos termos 

fundamentais de sua associação. Esses princípios devem regular todos os acordos subsequentes; 

especificam os tipos de cooperação social que se podem assumir e as formas de governo que se 
podem estabelecer. A essa maneira de considerar os princípios da justiça eu chamarei de justiça 
como equidade”. (RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça, p. 12). 

5 NETO, Arthur M. Ferreira. Justiça como realização de capacidades humanas básicas – É possível 
uma teoria de justiça aristotélica Rawlsiana?, p. 178. 

6 RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça, p. 12-13. 
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históricas7. A título de exemplo, Rawls cita o caso hipotético em 
que, se um homem tem o conhecimento de que possui uma 

condição financeira avantajada, para ele seria razoável defender a 
ideia de que a busca de uma tributação visando promover o bem-
estar social seria injusta8. 

A ideia de posição original rawlsiana está vinculada ao que o 

autor denomina de véu da ignorância. Trata-se de um “artifício de 
razão” necessário às partes envolvidas na elaboração do contrato e 
na deliberação acerca dos princípios de justiça. Ficam excluídos, 
desse modo, quaisquer conhecimentos prévios sobre as 
contingências acima referidas, as quais, segundo Rawls, “criam 
disparidades entre os homens e permitem que eles se orientem 
pelos seus preconceitos”9. O véu da ignorância serve para limitar 

as partes ao mesmo contexto de fatos gerais e às mesmas 
informações sobre circunstâncias generalizadas da sociedade. 

A teoria da justiça, nos termos sustentados por Rawls, 
divide-se em duas etapas: i) “uma interpretação da situação inicial 
e uma formulação dos vários princípios disponíveis para a escolha 

                                            
7 “Não há, pois, na perspectiva assumida pelos cidadãos junto à posição original nenhuma pessoa ou 

grupo que possa deter algum dito de autoridade moral no que diz respeito a questões de ordem prática. 
Todos se encontram em situação de perfeita equidistância no que diz respeito à avaliação do que seja certo 

e errado, bom e mau, adequado e inadequado etc. Esses elementos que são levados para dentro da 

organização da posição original almejam, prioritariamente, um objetivo específico, qual seja, a 

estruturação de um procedimento que seja imparcial. Isso porque, acredita RAWLS que a imparcialidade 
conseguirá agregar ao redor de si todos os fatores que são indispensáveis para a formação de consenso 

em uma sociedade democrática e plural (...)”. NETO, Arthur M. Ferreira. Justiça como realização de 

capacidades humanas básicas – É possível uma teoria de justiça aristotélica Rawlsiana?, p. 179. 

8 “Assim, parece razoável e geralmente aceitável que ninguém deva ser favorecido ou desfavorecido 

pela sorte natural ou por circunstâncias sociais em decorrência da escolha de princípios. Também 
parece haver amplo consenso sobre o fato de que seria impossível adaptar princípios às condições de 

um caso pessoal. Mais ainda, deveríamos garantir que inclinações e aspirações particulares e 

concepções individuais sobre o bem não afetarão os princípios adotados. O objetivo é excluir aqueles 
princípios cuja aceitação de um ponto de vista racional só se poderia propor, por menor que fosse 

sua probabilidade de êxito, se fossem conhecidos certos fatos que do ponto de vista da justiça são 

irrelevantes. Por exemplo, se um homem soubesse que era rico, ele poderia achar racional defender 

o princípio de que vários impostos em favor do bem-estar social fossem considerados injustos; se ele 
soubesse que era pobre, com grande probabilidade proporia o princípio contrário”. RAWLS, John. 
Uma Teoria da Justiça, p. 20-21. 

9 RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça, p. 21. 
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ali”, e, ii) “uma demonstração estabelecendo quais dos princípios 
seriam de fato adotados”10. A proposta trazida pelo autor é uma 

tentativa de “generalizar e elevar a uma ordem mais alta de 
abstração a teoria tradicional do contrato social representada por 
Locke, Rousseau e Kant”11. Assim, o autor apresenta os dois 
princípios de justiça sobre os quais entende que haveria um 

consenso na posição original, sendo que os envolvidos na 
pactuação devem elaborar seu acordo com base nestes princípios, 
cuja primeira formulação é a que segue: 

 
Primeiro: cada pessoa deve ter um direito igual ao mais abrangente 
sistema de liberdades básicas iguais que seja compatível com um 

sistema semelhante de liberdades para as outras. 
Segundo: as desigualdades sociais e econômicas devem ser 
ordenadas de tal modo que sejam ao mesmo tempo (a) 

consideradas como vantajosas para todos dentro dos limites do 

razoável, e (b) vinculadas a posições e cargos acessíveis a todos12. 

 

Alasdair MacIntyre descreve os princípios de justiça de Rawls 
como aqueles escolhidos por agentes racionais situados por trás do 
véu da ignorância, sendo que, neste estado, as partes não teriam 
qualquer conhecimento acerca do cargo que ocupariam dentro da 
sociedade, nem sobre a classe social ou status, talentos ou 
habilidades que possuiriam, ou mesmo acerca da concepção de 
bens ou necessidades dentro de uma sociedade13. 

                                            
10 RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça, p. 57. 

11 RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça, p. 12. 

12 RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça, p. 64. 

13 MACINTYRE, Alasdair. After Virtue: a study in moral theory, p. 246-247: “Rawls argues that the 
principles of justice are those which would be chosen by a rational agent ‘situated behind a veil of 

ignorance’ (p. 136) such that he does not know what place in society he will occupy – that is, what his 

class or status will be, what talents and ability he will possess, what his conception of the good or his aims 

in life will be, what his temperament will be or what kind of economic, political, cultural or social order he 
will inhabit. Rawls argues that any rational agent so situated will define just distribution of goods in any 
social order in terms of two principles and a rule for allocating priorities when the two principles conflict. 

The firs principle is: ‘Each person is to have an equal basic liberties compatible with a similar system 

of liberty for all.’ The second principle is: ‘Social and economic inequalities are to be arranged so that 
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A preocupação de Rawls, com a formulação dos princípios, é 
com a preservação das liberdades básicas das pessoas de forma 

abrangente e equânime (primeiro princípio), e na justa distribuição 
das posições e cargos disponíveis na sociedade, estes que devem estar 
abertos a todos, em condições de equidade. Por outro lado, as 
desigualdades devem ser corrigidas com uma divisão, quando 

necessária, que represente um benefício maior às partes menos 
privilegiadas (segundo princípio). Importante destacar que Rawls 
prioriza o primeiro princípio em relação ao segundo, tanto nos 
escritos de Teoria e nos posteriores Justiça como Equidade e 
Liberalismo Político, na medida em que prioriza a liberdade. O autor 
realiza algumas alterações e adaptações aos seus princípios na obra 
Liberalismo Político, dando maior ênfase, no primeiro princípio, às 

liberdades políticas14. As alterações são significativas, porquanto estas 
liberdades “se referem ao domínio do político, e no estabelecimento 
de prioridades, sendo que essa delimitação tem em vista um possível 
acordo em torno de alguns direitos fundamentais”15.  

Destaca-se, assim, que os princípios de justiça devem ser 
aceitos por pessoas razoáveis e racionais, e, com base nestes 
princípios, estando os participantes do acordo na posição original, 
sob o âmbito do véu da ignorância, estes devem deliberar sobre a 
divisão justa de cargos, oportunidades, direitos e deveres na 
sociedade16. 

                                                                                             
they are both (a) to the greatest benefit of the least advantaged, consistent with the joint savings 

principle [the joint savings principle provides for fair investment in the interests of future 
generation], and (b) attached to offices and parties open to all under conditions of fair equality of 

opportunity’ (p. 302). The first principle has priority over the second; liberty is to be restricted only 

for the sake of liberty. And justice generally has priority over efficiency. So Rawls arrive at his 
general conception: ‘All social primary goods – liberty and opportunity, income and wealth, and the 

bases of self-respect – are to be distributed equally unless an unequal distribution of any or all these 
goods is to the advantage of the least favored’”. 

14 RAWLS, John. Political Liberalism, p. 5-6. 

15 WEBER, Thadeu. Ética e Filosofia do Direito – Autonomia e Dignidade da Pessoa Humana, p. 147. 

16 “First, it models what we regard – here and now – as fair conditions under which the representatives of 

citizens, viewed solely as free and equal persons, are to agree to the fair terms of social cooperation (as 
expressed by principles of justice) whereby the basic structure is to be regulated. 
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Pensar em justiça na concepção Rawlsiana significa pensar 
em refletir acerca do justo e do injusto das instituições sociais17. 

Para ele, uma sociedade organizada é definida em função da 
organização de suas instituições. A concepção de justiça deve ter 
por objeto os arranjos socioeconômicos e políticos fundamentais 
como correspondentes à “estrutura básica da sociedade”, 

abrangendo normas de políticas distributivas de recursos e 
oportunidades; normas de acesso às posições de poder e 
autoridade; e normas e instituições de cunho educacional capazes 
de determinar o acesso a profissões e posições ocupacionais. 

Conforme Habermas, na teoria da justiça, Rawls “reabilitou 
as questões morais reprimidas durante muito tempo e apresentou-
as como objeto de pesquisas científicas sérias” 18 . Sua teoria 

renovou o modelo kantiano sobre a questão fundamental da moral. 
Kant apresentava uma resposta racional ao problema da moral no 
sentido de que, em casos de conflito, “devemos fazer aquilo que é 
igualmente bom para todas as pessoas”19. Rawls, sem recorrer aos 
                                                                                             
Second, it models what we regard – here and now – as acceptable restrictions on the reasons on the 

basis of which the parties (as citizens’ representatives), situated in those fair conditions, may 
properly put forward certain principles of justice and reject others. 

Keep in mind also that the original position serves other purposes as well. As we have said (§12.1), it 

provides a way to keep track of our assumptions. We can see what we have assumed by looking at 

the way the parties and their situation have been described. The original position also brings out the 
combined force of our assumptions by uniting them into one surveyable idea that enables us to see 
their implications more easily” (RAWLS, John. Justice as Fairness – A Restatement, p. 80-81). 

17“Por instituição entendo um sistema público de regras que define cargos e posições com seus 

direitos e deveres, poderes e imunidades, etc. Essas regras especificam certas formas de ação como 

permissíveis, outras como proibidas; criam também certas penalidades e defesas, e assim por diante, 
quando ocorrem violações. Como exemplos de instituições, ou falando de forma mais geral, de 

práticas sociais, posso pensar em jogos e rituais, julgamentos e parlamentos, mercados e sistemas de 

propriedade. Pode-se considerar uma instituição de dois modos: primeiro, como um objeto abstrato, 
ou seja, como uma forma possível de conduta expressa por um sistema de regras; segundo como a 

realização das ações especificadas por essas regras no pensamento e na conduta de certas pessoas 
em uma dada época e lugar(...) 

Uma instituição existe em certo tempo e lugar quando as ações especificadas por ela são 

regularmente levadas cabo de acordo com um entendimento público de que o sistema de regras que 
definem a instituição deve ser obedecido”. RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça, p. 58. 

18 HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro – Estudos de teoria política, p. 61. 

19 HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro – Estudos de teoria política, p. 61. 
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pressupostos kantianos da filosofia transcendental, renovou esse 
princípio, visando uma justa convivência entre cidadãos de uma 

comunidade política20. 
Assim, ainda sob o ponto de vista de Habermas, Rawls 

propôs uma leitura intersubjetivista do conceito kantiano da 
autonomia: “agimos de forma autônoma quando obedecemos 

estritamente às leis que todos os envolvidos poderiam aceitar com 
boas razões, com base em um uso público de sua razão”21. 

Portanto, a racionalidade dos princípios está na possibilidade 
de sua justificação pública, sendo que, cidadãos racionais22 e com 
um mínimo senso de justiça, deverão chegar a um consenso sobre 
como os direitos e liberdades serão distribuídos na sociedade. Faz-
se necessário destacar que a concepção de justiça de Rawls é mais 

focada no procedimento de elaboração dos princípios de justiça. 
Para viabilizar o acordo, a prioridade do justo sobre o bem é 
estabelecida, questão que fica clara quando o autor atesta a 
prevalência do seu primeiro princípio sobre o segundo. 

 
2. O Conteúdo Histórico e Cultural dos Agentes Comunicativos 
e o pensamento pós-metafísico 

 
Habermas, por sua vez, constitui sua teoria pretendendo 

elaborar uma concepção de verdade com base na capacidade de 
entendimento entre os interlocutores (falantes e ouvintes), sendo 
que ela deveria ser isenta de qualquer coação23. A teoria da verdade 

                                            
20 HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro – Estudos de teoria política, p. 61-62. 

21 HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro – Estudos de teoria política, p. 61. 

22 “A pessoa racional, pois, é aquela que sabe escolher meios que se mostram mais eficientes para a 
concretização dos fins variáveis e dos seus interesses, bem como sabe selecionar as alternativas mais 

prováveis para o sucesso dessa atividade”. NETO, Arthur M. Ferreira. Justiça como realização de 
capacidades humanas básicas – É possível uma teoria de justiça aristotélica Rawlsiana?, p. 155. 

23“Em nossa correlação, não está em jogo a tarefa sistemática de uma explicação do conceito de 

‘razão comunicativa’, porém a correlação de origem desta concepção. Tratarei dos pressupostos 

idealizadores, já citados, que são efetuados de modo performativo no agir comunicativo: a suposição 
comum de um mundo independente dos objetos existentes; a suposição recíproca da racionalidade 

ou da ‘imputabilidade’; a incondicionalidade de exigências de validez ultrapassadoras de contextos, 
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adotada por Habermas depende, portanto, do consenso das partes 
envolvidas na comunicação, observando-se alguns critérios, como 

i) o acesso equitativo de todos os participantes na atividade 
discursiva; ii) igual oportunidade para a interpretação e afirmação; 
iii) a participação é restrita aos indivíduos que manifestem seus 
desejos e sentimentos reais; e, iv) a existência de expectativas 

recíprocas de comportamentos, afastando-se quaisquer privilégios 
entre os envolvidos na atividade discursiva24. 

A teoria de Habermas trata do agir comunicativo, o qual tem 
como núcleo o uso correto da linguagem. Isso significa, 
primordialmente, buscar pretensões de validade que podem ou 
devem ser justificadas discursivamente25. Sobre a tradição na qual 
se enquadra a construção habermasiana, assim explica Arthur 

Ferreira Neto: 
 
O ponto de destaque dessa tradição é a adoção de uma 

perspectiva intersubjetiva, em que se dá atenção primordial ao 
modo como os seres humanos compreendem e articulam, 
linguisticamente, os seus enunciados em um ambiente plural e 

como comunicam aos demais os seus argumentos (e recebem 

                                                                                             
como verdade e correção moral; e os pressupostos da argumentação repletos de exigências, que os 
participantes conservam para a descentralização de suas perspectivas de interpretação. Refiro-me 

aqui a ‘pressupostos’, porque pressuposições são condições que devem ser satisfeitas para que o 

condicionado possa aceitar um dos dois valores: atos de referência, sem um sistema de referência, 

podem ou ter êxito ou fracassar; sem a suposição de racionalidade, os participantes da comunicação 
podem ou se entender mutuamente ou se desentender; quando afirmações podem perder a 

qualidade ‘verdadeiro’, que possuem em um contexto, em outro, a exigência de verdade 

correspondente não deveria ser colocada em dúvida a cada contexto; e sem uma situação de 
comunicação que prometa trazer à tona a obrigatoriedade sem coação do melhor argumento, podem 

contar argumentos ou a favor ou contra (...)”. HABERMAS, Jürgen. Agir Comunicativo e Razão 
Destranscendentalizada, p. 35-36. 

24 “Sinteticamente, HABERMAS afirma ser necessária a presença das seguintes características para 

que seja desenvolvida a atividade discursiva que produzirá o consenso equiparável com a verdade: - 
Todos os participantes devem ter acesso ao discurso – Acesso Universal. – Todos participantes 

devem ter igual oportunidade de interpretar e afirmar – Igual Participação. – Só podem participar os 

agentes que manifestem seus desejos e sentimentos reais – Veracidade das intenções do agente. – 

Entre os agentes deve haver uma reciprocidade das expectativas dos comportamentos, buscando 
afastar privilégios entre os agentes do discurso”. NETO, Arthur M. Ferreira. Por uma Ciência Prática 
do Direito Tributário, nota p. 160. 

25 PINZANI, Alessandro. Habermas, p. 82. 
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contra-argumentos) nas situações de proposições conflitivas com 

o intuito de produzir convencimento. Assim, tal enfoque 
intersubjetivo e comunicativo da verdade exige que se organize, 
para a obtenção de um critério seguro de aferição da veracidade, 

um processo discursivo ideal no qual se fixam previamente as 
condições epistêmicas que produzirão, ao final, um acordo 

vinculante a todos (...)26. 

 

Habermas remonta sua teoria afastando-se das abstrações 
que, segundo o autor, estão presentes nas formulações kantianas 
do imperativo categórico27, indicando que “não há referências 
mundanas puramente e simplesmente livres de contextos”. Nesse 
sentido, Habermas define que os sujeitos, capazes de linguagem e 
ação, somente podem se orientar com base no “horizonte de seus 
mundos da vida respectivos para mundos interiores”. Conforme 

sustenta o autor, Heidegger e Wittgenstein mostraram que a 
consciência dos objetos transcendentais de Kant é nutrida de 
abstrações falsas. Assim, os contextos dos mundos e as práticas 
linguísticas nas quais os sujeitos socializados se encontram 
revelam o mundo da perspectiva das tradições e costumes 
instituidores de significados. Aqueles que pertencem à 
determinada comunidade de linguagem local vivenciam tudo o que 

                                            
26 NETO, Arthur M. Ferreira. Por uma Ciência Prática do Direito Tributário, p. 160. 

27 Sobre a formulação das máximas e da Lei Fundamental da Razão Pura Prática em KANT: “Age de 
tal modo que a máxima de tua vontade possa valer-te sempre como princípio de uma legislação 

universal”. Immanuel Kant. Crítica da Razão Prática. São Paulo: Edigraf, 1959, p. 58. Nesse sentido, 

formula o imperativo categórico, como dever vinculado a obrigações de cunho moral: “Nesse 
conceito de liberdade, que é positivo (de um ponto de vista prático), estão baseadas leis práticas 

incondicionais, denominadas morais. Para nós, cuja escolha é sensivelmente afetada, e por isso não 

se conforma por si mesma à vontade pura, mas a esta se opõe amiúde, as leis morais são imperativos 
(comandos ou proibições) e realmente imperativos (incondicionais) categóricos; como tais eles 

distinguem dos imperativos técnicos (preceitos da arte), que sempre comandam apenas 

condicionalmente. Através dos imperativos categóricos certas ações são permitidas ou proibidas, isto 

é, moralmente possíveis ou impossíveis, enquanto algumas delas ou seus opostos são moralmente 
necessários, ou seja, obrigatórios. Para estas ações, então, surge o conceito de dever, cuja 

observância ou violação está efetivamente ligada a um prazer ou desprazer de um tipo distintivo (o 

sentimento moral), embora nas leis práticas da razão não levamos esses sentimentos em conta (...)”. 
KANT, Immanuel. A Metafísica dos Costumes, p. 64. 
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ocorre na realidade à luz de uma pré-compreensão “gramatical” 
habitual, não como objetos neutros28.  

Pensa-se, assim, em uma reconstrução estrutural do sistema 
de regras que sujeitos livres e capazes, dotados de competência 
linguística, aplicam no seu agir cotidiano. Diferentemente de 
Rawls, Habermas entende que as experiências dos interlocutores 

fazem parte da construção e da elaboração de sua Constituição. 
Para o filósofo, a simples capacidade dos indivíduos de tomarem 
decisões racionais não é suficiente para garantir os interesses de 
todos, na medida em que podem existir interesses próprios que se 
sobreponham ao bem coletivo. 

 
3. Críticas e contribuições de Habermas à teoria de Rawls 

 
3.1 Finalidade em comum entre os autores: Construção de 
princípios norteadores da sociedade 

 
Importante destacar que estes posicionamentos de caráter 

construtivista29, dentro dos quais se enquadram as teorias de 
Rawls e Habermas, cada um com suas peculiaridades, são fruto de 
uma insatisfação com as premissas do positivismo lógico que 
vigorou em meados do Século 20, decorrente da virada linguística 
e do cientificismo que reduziu a ciência ao empirismo, tendo como 
base o referencial teórico do não cognitivismo moral extremo30.  

                                            
28 HABERMAS, Jürgen. Pensamento Pós-Metafísico, p. 20-23. 

29 Não será aprofundada, aqui, a concepção de construtivismo. Sabe-se que o construtivismo possui 
mais de um conceito e se divide entre às demais áreas da ciência. A utilização do termo dentro das 

pretensões do presente trabalho tem a finalidade de indicar as teorias argumentativas e 
contratualistas trazidas com o objetivo de superação do formalismo normativo jurídico. 

30 “O não cognitivismo severo quer desmascarar o conteúdo cognitivo da linguagem moral como 

sendo, em tudo, ilusão. Ele pretende mostrar que, por trás das manifestações que para os 

participantes parecem juízos e posicionamentos morais passíveis de justificação, se escondem apenas 
sentimentos, posicionamentos ou decisões de origem subjetiva. Descrições revisionistas semelhantes 

às do emotivismo (Stevenson) e do decisionismo (Popper e o primeiro Hare) foram encontradas pelo 

utilitarismo, que vê nas preferências a origem do sentido “obrigatório” das orientações de valor e dos 
deveres. Contudo, diferentemente do não cognitivismo severo, ele substitui a autoconsciência moral 

irrefletida dos participantes por um cálculo de benefícios, feito a partir da perspectiva do observador, 
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Partindo de ideias semelhantes acerca da construção de 
princípios que norteiam os contratos da sociedade, com discursos 

dotados de racionalidade, e não limitados a formalidades da 
linguagem, Rawls e Habermas enfatizaram a importância da 
justificação pública e da deliberação democrática, para que, ao 
final, existisse um consenso sobreposto (Rawls) sobre os princípios 

de justiça que devem reger a sociedade e suas Constituições. 
Contudo, Habermas, com o intuito de colaborar com a teoria 

de Rawls, apontou algumas questões que entendeu estarem 
incompletas na teoria da justiça, nos seguintes termos: i) põe-se 
em dúvida que todo e qualquer aspecto da posição original seja 
capaz de clarear e assegurar o ponto de partida de um julgamento 
imparcial de eleição de princípios deontológicos de justiça; ii) 

entende-se que Rawls deveria fazer uma separação mais detalhada 
entre questões de justificação e questões de aceitação; e, iii) as duas 
mencionadas decisões teóricas resultam em uma construção do 
Estado Constitucional que concede primazia dos direitos básicos 
liberais sobre o princípio democrático da legitimação. Segundo 
Habermas, Rawls falha, portanto, em seu objetivo de harmonizar 
liberdades da modernidade com as liberdades de concepções mais 
antigas31. 

                                                                                             
e, nessa medida, oferece uma fundamentação que parte da teoria da moral para o jogo moral de 
linguagem. 

Nesse sentido, o utilitarismo tange algumas formas do não cognitivismo atenuado, que leva em conta 
a autoconsciência dos sujeitos que agem moralmente, seja tendo em vista sentimentos morais (como 

é o caso da tradição da filosofia moral escocesa), seja a orientação segundo normas vigentes (como 

no caso do contratualismo de cunho hobbesiano). HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro – Estudos 
de teoria política, p. 14. 

31 “My critique is a constructive and immanent one. First, I doubt whether every aspect of the 
original position is designed to clarify and secure the standpoint of impartial judgement of 

deontological principles of justice (I). Further, I think that Rawls should make a sharper separation 

between questions of justification and questions of acceptance; he seems to want to purchase the 

neutrality of his conception of justice at the cost forsaking its cognitive validity claim (II). The two 
theoretical decisions result in a construction of the constitutional state that accords liberal basic 

rights primacy over the democratic principle of legitimation. Rawls thereby fails to achieve his goal 

of bringing the liberties of the moderns into harmony with the liberties of the ancients (III). I 
conclude my remarks with a thesis on the self-understanding of political philosophy: under 

conditions of postmetaphysical thought, this should be modest, but not in the wrong way. (…)”. 
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3.2 O problema da posição original e do véu da ignorância 

 
Um dos pontos questionados por Habermas na teoria da 

justiça de Rawls, foco central desse estudo, é a ideia da posição 
original. O filósofo alemão destaca que Rawls não consegue, de 

forma consistente e consequente, sustentar a decisão de fazer com 
que cidadãos plenamente autônomos sejam representados por 
partes sem esta mesma espécie de autonomia. As pessoas, 
assumidamente, possuem pontos de vista moral e um senso de 
justiça próprios, sendo plenamente capazes de ter uma concepção 
do bem. Mas, na posição original, estas características razoáveis de 
pessoas morais dão lugar a constrições de cunho racional32. Isso se 

torna possível enquanto os representantes mantiverem os 
interesses dos outros de forma geral. Contudo, o problema surge 
quando os cidadãos autônomos não respeitam os interesses dos 
outros sob à luz de princípios justos, mas por interesses próprios 
de cunho egoísta. 

A condição primitiva não é apropriada e suficiente para 
assegurar que o julgamento dos princípios de justiça, entendidos 
de modo deontológico, ocorra de forma parcial. Os representantes 
dos cidadãos se veem submetidos a limitações cognitivas, e são 
justamente estas limitações que garantem a imparcialidade.  

Nesse sentido, Habermas aponta que Rawls, ao adotar a base 
de seus princípios de justiça em uma ética dos bens, tais bens 

acabam tendo sentido de direitos, resultando na confusão entre o 
caráter deontológico das normas e teleológico dos valores 33 . 
Assumindo o primeiro princípio, com caráter deontológico, como 

                                                                                             
HABERMAS, Jürgen. Reconciliation through the public use of reason: Remarks on John Rawls’s 
political liberalism, p. 110-111.  

32 HABERMAS, Jürgen. Reconciliation through the public use of reason: Remarks on John Rawls’s 
political liberalism, p. 112. 

33 HABERMAS, Jürgen. Reconciliation through the public use of reason: Remarks on John Rawls’s 
political liberalism, p. 113-115. 
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dever de assegurar o acesso dos cidadãos a bens de natureza moral 
(direitos, liberdades e igualdade), Rawls vê a necessidade de 

compensar as diferenças de caráter natural existente entre os 
envolvidos, garantindo, assim, o acesso aos bens primários, com a 
finalidade de restaurar a capacidade das pessoas livres e iguais. 
Isso é resolvido com base no segundo princípio. Entretanto, como a 

posição original é composta por indivíduos envoltos pelo véu da 
ignorância, segundo Habermas, isto não seria possível. 

A resposta trazida por Habermas é que somente mediante 
um processo argumentativo, sobre a base da ética do discurso, 
poder-se-ia anular as barreiras na participação democrática, 
inserindo todos os participantes, livres e iguais, no debate acerca 
da construção dos princípios básicos de justiça e de validação das 

normas. Portanto, o ponto que deve ser tratado é a qualificação e o 
aperfeiçoamento da capacidade argumentativa dos participantes do 
discurso, com a finalidade de se obter uma aceitação das 
justificações públicas. 

Em atenção aos apontamentos feitos por Habermas, Rawls 
apresentou resposta, transcrita no capítulo IX de O Liberalismo 
Político, sustentando que existem duas importantes diferenças 
entre as posições adotadas por eles. Primeiramente, indica que sua 
teoria é limitada à consideração política, enquanto a de Habermas 
é mais abrangente. Assim, a teoria do agir comunicativo e a 
posição original possuiriam, segundo Rawls, contrastes entre os 
mecanismos de representação34, pois ambas desempenham papeis 

diversos servindo para diferentes objetivos. 
Na resposta, o autor destacou ter a justiça como equidade a 

função de desenvolver uma concepção político liberal de justiça 
para um regime democrático. O ponto central é que a política 

liberal se move dentro da categoria da política em si e deixa a 
filosofia como está, permanecendo intocáveis todas as espécies de 

                                            
34 RAWLS, John. RAWLS, John. Political Liberalism, p. 373. 
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doutrinas, como a religião, a metafísica e a moral, no que condiz às 
suas tradições de longo desenvolvimento e interpretação35. 

Por outro lado, Rawls afirma poder a posição de Habermas 
ser qualificada como a de uma doutrina abrangente, que engloba 
diversas questões que vão muito além da filosofia política. A 
finalidade da teoria do agir comunicativo é fornecer uma 

concepção geral de significado, referência, verdade ou validade, à 
razão teórica e às variadas formas da razão prática36. A divergência 
entre as duas formas analíticas de representatividade – a situação 
ideal do discurso e a posição original – refletem-se na diferença de 
suas localizações: uma na doutrina abrangente e outra limitada na 
política37.  

Enquanto a posição original se caracteriza como um 

mecanismo utilizado para formular uma conjectura (um estado 
“hipotético da razão”), no qual poderão ser estipulados os 
princípios políticos de justiça mais razoáveis para uma democracia 
constitucional, a teoria comunicativa é o mecanismo analítico da 
“situação ideal do discurso”, que oferece uma descrição da 
verdade38 e validade dos julgamentos feitos no campo das razões 
teórica e prática39. 

Por fim, Rawls reconhece a importância das críticas 
assinaladas por Habermas, referindo que os apontamentos o 
forçaram a pensar profundamente e reexaminar muitos aspectos 
da sua teoria, sendo que, após produzir sua resposta, ele conseguiu 
chegar à uma compreensão maior ainda de sua própria teoria40. 

 
  

                                            
35 RAWLS, John. RAWLS, John. Political Liberalism, p. 375. 

36 RAWLS, John. RAWLS, John. Political Liberalism, p. 376. 

37 RAWLS, John. RAWLS, John. Political Liberalism, p. 377. 

38 A verdade, nesse sentido, vista como verdade por coerência. 

39 RAWLS, John. RAWLS, John. Political Liberalism, p. 377-378. 

40 RAWLS, John. RAWLS, John. Political Liberalism, p. 434. 
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Considerações finais 
 

Dessa forma, percebe-se que Rawls e Habermas se movem 
na mesma direção, buscando envolver a discussão sobre justiça e a 
moral dentro do campo político e do direito, questão que foi 
deixada de lado pelo período em que vigoraram os pressupostos do 

positivismo lógico, influenciados pelo Círculo de Viena41 e pela 
teoria de Hans Kelsen. 

Pode-se dizer que ambos os autores entram em acordo no 
sentido de que a filosofia política não é uma teoria de moral 
aplicada, rejeitando qualquer ideia de um realismo político, que 

                                            
41 O Círculo de Viena, foi um movimento ocorrido no séc. XX, onde cientistas de diversas áreas se 

juntaram com o intuito de padronizar a forma com a qual se daria o estudo das ciências. Sobre o 
neopositivismo lógico, assim explicita Arthur M. Ferreira Neto: “As premissas teóricas defendidas 

pelo Neopositivismo foram apresentadas ao mundo e sintetizadas por meio de um manifesto 

positivista editado por Otto Neurath, Hans Hanh, Rudolf Carnap, tendo recebido o título de <<A 
concepção científica do mundo>>,cujos pressupostos fundamentais – que reproduzem, em grande 

medida, o positivismo de Comte – podem ser resumidos por meio das seguintes ideias: (1) a 

concepção científica do mundo tem como objeto tem como objetivo a construção de uma <<ciência 
unificada>>, com um método de investigação idêntico para todos objetos; (2) pretende-se elaborar 

(2.1) <<um sistema de formulas neutro, de um simbolismo livre das impurezas, das linguagens 

históricas>> e (2.2) um <<sistema global de conceitos>>; (3) possui ela duas propriedades: (3.1) 

<<ela é empirista e positiva: há apenas conhecimento empírico, que repousa sobre o dado 
imediato>>, sendo essa <<a fronteira do conteúdo da ciência legítima>>; e (3.2) a ela aplica-se 

<<um método de análise lógica>>, de modo que, na <<descrição científica, considera-se apenas a 

estrutura (forma de ordem) dos objetos, não da sua “essência”>>; e (4) em nome de uma clareza 
descritiva, recusa-se valor às <<complexidades obscuras e profundidades impenetráveis>>, já que 

na <<ciência, nada é “profundo”, tudo é superfície>>, de modo que todos os <<problemas 

filosóficos tradicionais>> devem ser livrados das considerações <<metafísicas>>, inexistindo 
qualquer dimensão ontológica que possa exercer influência objetiva no conhecimento da realidade, 

sendo que tais questões deverão ser <<desmascaradas>> como <<pseudoproblemas>> ou 

transformadas <<em questões empíricas, sobre as quais cabe um juízo por parte das ciências e da 
experiência>>. Pode-se perceber – sem ter-se a intenção de se cometer qualquer injustiça – que os 

fundamentos neopositivistas acabam por incorrer em um reducionismo cognitivo (i.e., só se pode 

conhecer aquilo que é empiricamente verificável), um formalismo epistemológico (i.e., a teoria do 

conhecimento adotada formaliza o ato de conhecer, pressupondo que somente se conhece a 
estrutura dos objetos) e um ceticismo ontológico (i.e., não se acredita na existência de uma dimensão 

essencial ou existencial que as coisas possam manifestar na realidade)”. NETO, Arthur M. Ferreira. 

Fundamentos do direito tributário – Fundamentos materiais da tributação: comutação, restauração, 
distribuição, reconhecimento e participação – Org. Humberto Ávila, p. 98-99. 
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não aceita princípios morais como relevantes à política42, tornando 
a ideia de legitimidade o elemento central de seus objetivos 

teóricos. Assim, a concepção de uma democracia deliberativa parte 
do contexto de justificação pública, questão típica de sociedades 
modernas e pluralistas, marcadas por uma diversidade de 
concepções religiosas, filosóficas e éticas, resultado da 

racionalidade humana sob instituições livres. 
Entretanto, Habermas, ao analisar a proposta de Rawls, 

diverge sobre alguns pontos, dentre eles, as questões relacionadas 
à posição original e ao véu da ignorância, na medida em que as 
concepções abrangentes do bem são fruto do livre exercício da 
razão prática e são questões sobre as quais pessoas razoáveis 
discordam. Ademais, as pessoas são morais e possuem um senso 

próprio de justiça e uma concepção do bem, i.e., as pessoas tomam 
decisões a partir do ponto de vista de suas próprias orientações de 
valor.  

Desse modo, Habermas entende que o foco de uma 
democracia deliberativa deve estar não em garantir um ponto de 
partida neutro, mas sim na qualificação e capacitação dos agentes 
envolvidos no discurso, para que estes sejam capazes de justificar 
seus pontos de vista na utilização da razão pública, atingindo, 
assim, uma aceitação entre os interlocutores e uma participação de 
todos na construção dos princípios básicos de justiça. 
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Introdução 

 
Ao tipificar as abordagens da história, Hegel propõe como 

princípio universal da história da filosofia, a razão que governa o 

mundo, sendo a história universal um processo racional, isto é, a 
razão está na história, porém, isto não significa uma “invenção a 
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priori da história”, mas compreender que a “razão é o pensar livre” 
em que “explicar a história significa descobrir as paixões do 

homem, seu gênio, suas forças atuantes”3. A razão livre e presente 
na história é o princípio a ser explicitado, primeiramente, como 
desenvolvimento do espírito enquanto livre, depois, os meios 
usados pela razão para realizar a liberdade, e enfim, a efetivação da 

liberdade nas mediações históricas do Estado.  
 

1. Critério do tribunal da história: liberdade  
 
Cabe afirmar, inicialmente, que para Hegel o critério 

determinante para avaliar o progresso ou evolução da história é o 
grau de consciência da liberdade que os povos alcançam em seu 

desenvolvimento. Trata-se de uma concepção teleológica da 
história que encontramos também em Kant4, isto é, há um fio 
condutor nas ações humanas que conduz a um progresso contínuo 
da humanidade a fim de realizar suas disposições naturais 
racionais, como se a espécie seguisse um propósito da natureza.  

Para Hegel, esse propósito da natureza implica a ideia da 
astúcia da razão, pois é a razão que governa a história. Os 
indivíduos realizam seus interesses movidos por paixões 
particulares, porém, eles são aliados do universal, pois o resultado 
da atividade particular efetiva o universal. Ou seja, na ação de um 
indivíduo, o interesse particular e universal é inseparável do 
histórico universal. O indivíduo que se expõe aos perigos gerados 

por sua ação e se desgasta nos conflitos de oposição, enquanto 

                                            
3 Cf. HEGEL, G. W. F. Filosofia da História, p. 17ss. Um breve resumo deste trabalho foi publicado no 

Caderno de Resumos do VII Congresso Internacional da Sociedade Hegel Brasileira: A filosofia da 
história de Hegel - 23 a 25 de outubro de 2013: Ver em http://congresso2013.hegelbrasil.org/wp-

content/uploads/2013/10/Cadernos-de-Resumos.pdf . Também sobre o mesmo conteúdo foi 

publicada uma entrevista na Revista IHU. O olhar de Hegel sobre a história e seus heróis. Ver em 

http://www.ihuonline.unisinos.br/impressa/. Este texto já foi publicado em Revista Cognitio-
Estudos: DOI: http://dx.doi.org/10.23925/1809-8428.2018v15i1p14-27 

4 Cf. KANT, I. Ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita. Org. Ricardo Ribeiro 
Terra. 
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agente privado, nele a astúcia da razão está realizando a ideia 
universal de liberdade. Então, a astúcia da razão permite que as 

paixões individuais atuem por si mesmas, experimentando perdas 
e danos, avanços e recuos, porém, nessa luta e nessas perdas tem-
se como resultado algo positivo, isto é, a razão afirmativa. Este é o 
fenômeno da progressiva consciência da liberdade e que justifica as 

ações dos grandes homens não só de imediato, mas em toda a 
história da humanidade. Por isso, o progresso na consciência da 
liberdade torna-se o critério principal do tribunal da história para 
avaliar quem é, ou não é um “grande homem”. Pois, um herói 
permite o progresso na consciência da liberdade, enquanto o anti-
herói permite a recaída na barbárie: “A história universal é o 
progresso na consciência da liberdade”5 . Hegel descreve esse 

avanço progressivo de forma quantitativa: “Os orientais só sabiam 
que um único homem era livre, e no mundo grego e romano 
alguns eram livres, enquanto nós sabemos que todos os homens 
em si – isto é, o homem como homem – são livres”6.  

A liberdade das pessoas realiza-se no Estado. A liberdade no 
Estado é regulada através do Direito. Por isso, os Estados são uma 
organização instituída na história, tendo a liberdade dos indivíduos 
como seu princípio, daí a necessidade dos heróis na história. O 
Estado inclui os indivíduos, na medida em que ele os constitui 
como membros nas diversas mediações da estrutura da liberdade. 

A filosofia da história positivista afirma que há uma 
linearidade na evolução da humanidade em três estágios: o 

teológico, o metafísico e o positivo. Essa evolução está vinculada à 
figura do herói, do grande homem que conduz a sociedade e a 
própria história de um modo absoluto. Não é assim que pensa a 
história Hegel, pois para ele há o princípio da liberdade que 

funciona como critério evolutivo da humanidade, ou seja, os povos 
que concebem a liberdade em grau mais elevado evoluem na 

                                            
5 Cf. HEGEL, G. W. F. Filosofia da História, p. 25. 

6 Cf. HEGEL, G. W. F. Filosofia da História, p. 25. 
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história. O herói ou o grande homem estão inseridos dentro desse 
princípio da liberdade, agindo para implementar o espírito de seu 

tempo.  
 

2. Teoria da ação: pessoas, sujeitos e cidadãos da história 
 

Para compreender o papel do herói na história é necessário 
apresentar a teoria da ação que justifica o agir do herói na história. 
Ou seja, quais as implicações do herói histórico, enquanto é uma 
pessoa de direito, um sujeito moral e um cidadão da história?  

A figura do herói aparece ao longo de toda a trajetória 
intelectual de Hegel. Ele apresenta muitas figuras de heróis que 
atravessam a história, desde a antiga Grécia (heróis na cultura) até 

a modernidade (heróis na moral e política). Para compreender 
quem são os heróis, é preciso levar em conta a teoria da ação que 
justifica o agir do herói na história. Na Fenomenologia do Espírito, 
Hegel usa, ao menos, 12 vezes, explicitamente, a palavra herói 
vinculada a figuras da consciência, agindo na cultura e na política. 
Aqui, nós encontramos uma das chaves da teoria da ação, pois se 
trata de um silogismo formado pelo fim, meio e objeto, 
expressando-se como interesse, meio e circunstâncias.  

a) Silogismo da ação: herói romântico e herói moderno: 
Na Fenomenologia do Espírito, Hegel descreve na autoconsciência 
ativa7  o herói romântico que sacrifica o agir privado, afirmando a 
virtude contra o “curso do mundo”8. Hegel apresenta os indivíduos 

que se especializam em alguma atividade, tais como os 
comerciantes, os artesãos etc., constituindo a esfera da sociedade 
civil em formação. Os indivíduos como heróis modernos se fecham 
em sua tarefa privada e trabalham separados. Porém, o conceito de 

individualidade contém a negatividade tornando-se ação. Esse é o 
poder universal do negativo. O indivíduo descobre o público no seu 

                                            
7 Cf. HEGEL, G. W. F. Fenomenologia do Espírito, § 347. 

8 Cf. HEGEL, G. W. F. Fenomenologia do Espírito, § 381. 
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agir privado, isto é, o indivíduo privado, pouco a pouco, se 
universaliza na ação pública9. A ação é um silogismo formado pelo 

fim, meio e objeto, expressando-se como interesse, meio e 
circunstâncias.  

 

O indivíduo que age, parece, portanto encontrar-se num círculo 
onde cada momento pressupõe já o outro e, de repente, não pode 

encontrar o começo, porque sua essência originária, que deve, 
necessariamente, ser o seu fim, ele não aprende a conhecê-la 
senão a partir do ato, então que para agir é preciso ter antes o 

fim. Mas é, justamente, por esta razão, que ele tem que começar 
imediatamente, e quais quer que sejam as circunstâncias passar a 
atividade, sem se preocupar de outro modo de começo, meio e 

fim; pois sua essência e [sua] natureza sendo-em-si é, tudo Uno, 

começo, meio e fim10. 

 

b) Contradições da ação do sujeito moderno: A figura da 
“bela alma” (Die schöne Seele), apresenta a tensão do sujeito em 
sua universalidade contemplando sua pureza universal, expressa 
na linguagem, mas recusando-se a agir, pois segundo ela a ação 
limitaria sua beleza interior. Falta à bela alma a força da 
exteriorização, para agir e suportar o ser. Ela vive na angústia de 
manchar o seu interior por meio da ação.  Por isso, preserva a 
pureza de seu coração, evitando o contato com a realidade e 
permanecendo na obstinada impotência. Pois, não quer mudar seu 
pensar em agir. Enfim, “nessa transparente pureza de seus 
momentos arde, infeliz, uma assim-chamada bela alma 

consumindo-se a si mesma, e se evapora como uma nuvem 
informe que no ar se dissolve”11.  

Hegel expõe nessas duas figuras - “a certeza moral” e “a bela 
alma”12 - a contradição do sujeito moral burguês que, agindo, 

                                            
9 Cf. BAVARESCO, A. A fenomenologia da opinião pública, p. 35. 

10 Cf. HEGEL, G. W. F. Fenomenologia do Espírito, § 401, p. 280. 

11 Cf. HEGEL, G. W. F. Fenomenologia do Espírito, § 658, p. 448. 

12 Cf. HEGEL, G. W. F. Fenomenologia do Espírito, § 632ss. 
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aliena-se e corre o risco de se perder como consciência singular 
num tipo de ação que falta sentido e conteúdo, pois ela não é 

validada, senão que por uma convicção particular. Inversamente, o 
sujeito moderno pode cair numa ação oposta, fechando-se na sua 
consciência cheia de pensamento universal, é incapaz de sair de si 
por medo de perder suas convicções ao agir no mundo. 

Com a última figura desta seção do espírito, “o mal e seu 
perdão” (Das Böse und seine Verzeihung), Hegel quer ultrapassar a 
contradição entre as duas figuras anteriores, de tal modo que o 
mundo como ação e a bela alma contemplativa, ou a singularidade 
do agir e a universalidade abstrata, sejam reconciliadas. Para 
começar ele introduz a oposição entre o Bem (o universal) e o Mal 
(o singular) tornando-se a contradição entre a “consciência ativa” e 

a “consciência judicante”. Esta revela-se hipócrita, pois fala em 
lugar de agir, e julga a ação como o mal em lugar de descobrir nela 
o lado universal, que aí também se encontra presente. Porém,  

 
O perdão que ela [a consciência universal] concede à primeira 

[consciência], é a renúncia a si mesma - à sua essência inefetiva, 
à qual equipara a outra consciência que era o agir efetivo. A 
palavra da reconciliação é o espírito sendo-aí, que contempla o 

puro saber de si mesmo, como da essência universal em seu 
contrário, - no puro saber de si como singularidade sendo 

absolutamente dentro de si: um recíproco reconhecer, que é o 

espírito absoluto13. 

 

O sujeito burguês é reconhecido como singular na esfera da 
sociedade e na intimidade familiar e, ao mesmo tempo, ele é 
reconhecido como universal na esfera pública. Este duplo 
reconhecimento é a identidade entre o Eu e o Nós que é realizado 

no sujeito burguês14.  

                                            
13 Cf. HEGEL, G. W. F. Fenomenologia do Espírito, § 667, p. 453, com pequenas modificações dos 
autores. 

14 Cf. BAVARESCO, A. A fenomenologia da opinião pública, p. 77ss. 
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c) Herói moderno ou a reconciliação da ação privada e 
pública: A famosa frase, “ninguém é herói para seu criado-de-

quarto”, que segundo os intérpretes, é atribuída a Napoleão, 
mostra o homem privado na sua singularidade da necessidade 
imediata - representada pelo criado-de-quarto – ainda amarrado 
ao domínio privado da subjetividade familiar ou da sociedade civil, 

enquanto domínio da troca de mercadorias e do trabalho.  
 
Ninguém é herói para seu criado-de-quarto; não porque o herói 
não seja um herói, mas porque o criado-de-quarto é criado-de-

quarto, com quem o herói nada tem a ver enquanto herói, mas 
[só] enquanto homem que come, bebe e se veste; quer dizer, em 
geral, como homem privado, na singularidade da necessidade e 

da representação. Do mesmo modo, para o julgamento não há 
ação em que ele não possa contrapor o lado da singularidade e da 

individualidade, ao lado universal da ação, e desempenhar para 
com aquele-que-age o [papel de] criado-de-quarto da 

moralidade15. 

 

No domínio da família e da sociedade civil, o indivíduo 
permanece preso pelo imediato do homem privado e de suas 
necessidades - o comer, o beber, o vestir. Enquanto que o herói, 
que representa já a esfera pública ou o lado universal do sujeito 
burguês, é o sujeito que se opõe à singularidade da individualidade 
e, pela ação pública, afirma sua universalidade. O herói é a 
encarnação reconciliada da ação privada e pública. O agir moral da 
sociedade burguesa do século XVIII vive esta contradição: o 

domínio privado do criado-de-quarto ou o espaço público da 
sociedade civil emergente. Hegel encontra a reconciliação no herói, 
que se pode, aqui, interpretar como sendo o sujeito burguês, e ao 
mesmo tempo o cidadão, enquanto ele é membro do Estado. O 
“burguês-cidadão” age ao mesmo tempo como criado-de-quarto no 

domínio privado da intimidade de sua família ou da sociedade civil 
e como cidadão na esfera pública literária e política. O sujeito 

                                            
15 Cf. HEGEL, G. W. F. Fenomenologia do Espírito, § 665, p. 452s. 
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burguês sabe que ele realiza, através de sua ação moral, a 
reconciliação de sua essência universal e de sua essência singular. 

d) Agir cidadão e mediações históricas: Os direitos do 
indivíduo são afirmados no interior de uma comunidade ética onde 
a liberdade pública de opinar e de apreender são garantidas num 
sentido político-pedagógico: "Faze-o cidadão de um Estado no qual 

as leis são boas"16. Essa é a resposta do pitagórico a um pai que lhe 
perguntava qual era a melhor maneira de educar seu filho. Essa 
resposta mostra que o indivíduo é mediatizado pelo Estado, num 
processo pedagógico, em que ele se torna um cidadão, isto é, o 
indivíduo desenvolve o hábito ou a virtude do patriotismo. Quando 
Hegel usa o termo “cidadãos” é em referência ao patriotismo.  

Que entende ele por patriotismo? O patriotismo é o estado 

de espírito político, resultando das instituições, elas mesmas em 
vigor no Estado, isto é, a instituição e o patriotismo implicam-se 
mutuamente. O patriotismo é a disposição do espírito, que na vida 
quotidiana se torna um hábito de considerar a vida em comum 
como fim e como fundamento substancial. O patriotismo é a 
virtude ética, maneira de ser própria do cidadão, uma disposição 
permanente de participação na vida do Estado. Fazendo do 
indivíduo o cidadão de um Estado, Hegel não afirma a dissolução 
do indivíduo numa totalidade ética, mas afirma que é efetivamente 
membro de uma universalidade que reconhece como sua e na qual 
ele reconhece as leis como boas. É isso, o desenvolvimento da 
cidadania, que o leva a tornar-se membro do Estado através da 

virtude do patriotismo. A disposição permanente de pertencer a 
um Estado - o patriotismo - não concerne qualquer Estado, mas 
um Estado que é submetido ao processo de autodeterminação do 
bem, que pode ser verificado em sua verdade por todo cidadão. 

Hegel defende o direito dos indivíduos à sua particularidade, 
podendo-se dizer o direito de os indivíduos expressarem sua 

                                            
16 Cf. HEGEL, G. W. F. Linhas Fundamentais da Filosofia do Direito ou Direito Natural e Ciência do 
Estado em Compêndio, § 153 Anotação. 
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opinião. "O direito dos indivíduos à sua particularidade está 
igualmente contido na substancialidade ética, pois a 

particularidade é o modo exterior aparecendo, no qual o ético 
existe"17.  

A palavra alemã Bürger significa ao mesmo tempo cidadão e 
burguês. J.-F. Kervégan demonstra que o emprego da categoria 

Bürger corresponde a atitudes complementares que são uma e 
outra, modos de ser éticos. As duas determinações - o burguês e o 
cidadão - são o mesmo indivíduo reconciliado como burguês e 
cidadão. "A Filosofia do Espírito de 1805-1806 afirma: 'O mesmo 
[indivíduo singular] toma cuidado de si e de sua família, trabalha, 
faz contratos, etc., e ao mesmo tempo ele trabalha para o universal, 
tem este aqui por fim: segundo o primeiro aspecto ele se chama 

burguês; conforme o segundo, cidadão'. O mesmo indivíduo: 
precisão capital em relação aos textos anteriores. Assim, o 
princípio verdadeiro da ética não reside na oposição do homem 
natural e do cidadão político, como pensava Rousseau, sobre esse 
ponto ainda tributário das representações jusnaturalistas, nem 
mesmo aquela de um burguês isolado na busca egoísta da 
felicidade privada e de um cidadão dedicado a afirmação heroica do 
bem comum, como o artigo sobre o direito natural parecia indicar. 
O universal, fim da ética e de sua efetivação política, se constitui no 
interior das mediações, nelas mesmas abstratas e sempre 
suscetíveis de colocar em perigo o fim que os ultrapassa, da 
sociedade civil, da vida 'burguesa' "18.  

O indivíduo tem o direito de se exprimir e de dizer sua 
opinião publicamente, enquanto cidadão sobre a legalidade das leis 
de um Estado. É isso que constitui um meio de impedir que a vida 
ética se torne fixa, e que funda eventualmente o direito à revolta. O 

direito dos indivíduos a afirmar sua particularidade é o 

                                            
17 Cf. HEGEL, G. W. F. Linhas Fundamentais da Filosofia do Direito ou Direito Natural e Ciência do 
Estado em Compêndio, § 154. 

18 KERVÉGAN, J.-F. Hegel, Carl Schimitt. Le politique entre speculation et positivité, p. 184s. 
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fundamento do direito do cidadão a fazer uso público de sua razão 
ou a garantia da liberdade pública de opinar”19.  

e) Ação, indivíduos e Estado: Para que ocorra uma 
mudança essencial na história não é suficiente apenas a boa 
vontade ou as boas ideias, mas a ação. A ideia pode mudar o 
mundo, quando implementada pela ação. “O que o sujeito é, é a 

série de suas ações”20. A essência do homem não está, apenas no 
seu interior, mas exterioriza-se. A história não é um processo 
anônimo que sucede sem os indivíduos acima deles ou reduzindo-
os a meros instrumentos da astúcia da razão. O processo da 
história existe apenas através da mediação das ações dos 
indivíduos. São esses os fundadores do Estado, isto é, os heróis que 
fundam os Estados na história e, assim, os povos inserem-se na 

história. Ora, são os indivíduos ou os heróis que podem instituir 
mediante seu agir um Estado ou mudar a Constituição de um 
Estado em direção à liberdade.  

 
3. Ideia de herói e ‘grandes homens’ na história 

 
Qual é a ideia de herói e quem são os heróis da história, 

segundo Hegel? Qual é o critério para identificar os “grandes 
homens” na história? Por que Hegel tinha Napoleão em mente 
quando falava sobre o “grande homem”? Assim como o conceito 
nietzschiano de além-do-homem, o conceito hegeliano de herói foi 
mal entendido e a que se devem tantos prejuízos?  

A consciência da liberdade constitui o critério para avaliar o 
progresso dos povos na história. A liberdade precisa, porém, de 
meios para se realizar na história. Esses meios são os seguintes: a) 
Princípios, fins, conceitos em geral, ou seja, os pensamentos e as 

intenções como possibilidades de se exteriorizar. b) A vontade 

                                            
19 Cf. BAVARESCO, A. A teoria Hegeliana da Opinião Pública, p. 61s. 

20 Cf. HEGEL, G. W. F. Linhas Fundamentais da Filosofia do Direito ou Direito Natural e Ciência do 
Estado em Compêndio, § 124. 
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através da atividade humana movida pela “necessidade, o instinto, 
a tendência e a paixão” empenha-se para alcançar seus objetivos, 

satisfazer seus desejos, pois é um “direito infinito do sujeito: 
encontrar satisfação em sua própria atividade e trabalho, 
encontrando aí o seu amor-próprio”21.  

a) Paixão e interesses, ação e razão: Hegel acentua que 

atender o interesse particular do indivíduo é fundamental para a 
realização da ideia de liberdade e a ideia de herói, “pois quem está 
empenhado em alguma coisa não está interessado apenas no geral, 
mas também no particular”. Porque, “nada acontece, nada é 
realizado sem que os indivíduos ativos também se satisfaçam; eles 
são homens particulares, ou seja, têm necessidades e 
características próprias, instintos e interesses especiais”22 . As 

pessoas movem-se por interesses, “tomando o interesse como 
paixão”, Hegel afirma: “Nada de grande acontece no mundo sem 
paixão”. “Paixão é o lado subjetivo, formal, da energia, da vontade 
e da atividade, no qual o conteúdo ou o objetivo ainda permanecem 
indeterminados”23. Esse lado subjetivo da paixão é a própria 
convicção, a vontade da paixão, a necessidade, o instinto, o 
interesse particular e a opinião que são vinculados ao espírito 
universal: “Essa imensa quantidade de vontade, interesse e 
atividade constitui os instrumentos e os meios do espírito universal 
para realizar o seu objetivo”24.  

Paixão e interesses universais: Porém, junto com o lado 
subjetivo do interesse particular do indivíduo, temos o lado 

objetivo dos interesses universais dos grandes indivíduos da 
história: “Os homens históricos, os indivíduos históricos 
universais, são aqueles em cujos objetivos reside essa 

                                            
21 Cf. HEGEL, G. W. F. Filosofia da História, p. 27. 

22 Cf. HEGEL, G. W. F. Filosofia da História, p. 28. 

23 Cf. HEGEL, G. W. F. Filosofia da História, p. 28s. 

24 Cf. HEGEL, G. W. F. Filosofia da História, p. 29. 
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universalidade”25. Aqueles indivíduos que sabem combinar sua 
paixão pelos interesses subjetivos e sua paixão pelos interesses 

universais são os grandes homens da história: “Esses são os 
grandes homens da história, cujos fins particulares contêm o 
substancial que é a vontade do espírito universal. Nesse sentido 
devem ser chamados de heróis”26.  

Paixão e astúcia da razão: Hegel descreve a figura de herói 
como modelos a serem reconhecidos pelos seus interesses e 
paixões: “Os homens histórico-universais, os heróis de uma época, 
devem, por isso, ser reconhecidos como sábios: suas ações, seus 
discursos são o que existiu de melhor na época”27. Hegel critica 
uma concepção psicológica de herói, que o descreve como um 
indivíduo movido, apenas, pela inveja ou paixões mesquinhas, 

reduzindo-o ao olhar privado do criado. O ponto de vista 
psicológico atém-se ao olhar do criado que se aplica a observar as 
“particularidades dos grandes personagens históricos como 
pessoas privadas”28. Contra essa visão psicológica, Hegel afirma 
que “o interesse particular da paixão é, portanto, inseparável da 
participação do universal, pois é também da atividade do particular 
e de sua negação que resulta o universal”29. Ora, é a combinação 
entre o interesse da paixão pelo particular que realiza ao mesmo 
tempo o interesse universal que Hegel chama a astúcia da razão: 
“Deixar que as paixões atuem por si mesmas, manifestando-se na 
realidade, experimentando perdas e sofrendo danos, pois esse é o 
fenômeno no qual uma parte é nula e a outra afirmativa”30.  

b) Fundador do Estado: Hegel usou, inicialmente, a palavra 
“herói” para designar o fundador do Estado. Nesse caso, o herói 

                                            
25 Cf. HEGEL, G. W. F. Filosofia da História, p. 32. 

26 Cf. HEGEL, G. W. F. Filosofia da História, p. 33. 

27 Cf. HEGEL, G. W. F. Filosofia da História, p. 33. 

28 Cf. HEGEL, G. W. F. Filosofia da História, p. 34. 

29 Cf. HEGEL, G. W. F. Filosofia da História, p. 35. 

30 Cf. HEGEL, G. W. F. Filosofia da História, p. 35. 
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aparece, apenas, na fundação dos Estados, isto é antes do início da 
história? A rigor, o herói tem a função de fundar o Estado, depois, 

cabe aos grandes homens levar a diante o espírito fundacional para 
desenvolver os princípios encarnados na história dos povos. O 
grande homem é, portanto, aquele que explicita o que seu tempo 
quer e o realiza. Ele é grande, porque realiza o que é, 

objetivamente, segundo o conceito racional da liberdade. O grande 
homem torna efetivos os princípios substanciais e desenvolve as 
exigências do espírito do tempo, porque “no ápice de todas as 
ações, portanto também das ações histórico-mundiais, situam-se 
indivíduos, enquanto subjetividades que efetivam o substancial”31. 
Portanto, os heróis, para Hegel, são aquelas figuras históricas, 
tanto individuais como coletivas, que são capazes de articular a 

dimensão privada com a pública, ou seja, a ação que realiza os 
interesses privados conduzindo a ampliar a participação nos 
interesses sociais e públicos.  

c) Direito do herói: Basta olhar a história mundial, para 
constatar que ela tem sido sempre atravessada por mudanças mais 
ou menos profundas. Hegel é muito atento às transformações que 
permitiram a fundação dos Estados nos diferentes momentos de 
sua constituição. Ele exprime isso pelo "direito do herói" tanto em 
fundar, como em transformar os Estados. Hegel reserva esse 
direito a um momento histórico, que ainda não alcançou à 
maturidade do conceito, por exemplo, a Revolução Francesa, como 
acontecimento, que deve ser aperfeiçoado em suas instituições, 

evitando deste modo a repetir experiências históricas, como o 
"terror jacobino". Mas, isso é apenas uma das possibilidades, pois 
se o conceito tende à reforma, ele não é necessariamente 
submetido à mesma. Aqui intervém de novo o conceito de 

insurreição, ou melhor, ainda, o "direito do herói" em transformar 
uma situação dada. As causas que podem levar a uma insurreição 

                                            
31 Cf. HEGEL, G. W. F. Linhas Fundamentais da Filosofia do Direito ou Direito Natural e Ciência do 
Estado em Compêndio, § 348. 
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são múltiplas, como a reificação de uma sociedade ou a passividade 
de seus cidadãos que torna necessária a transformação social. O 

conceito de seu lado pode se encontrar no máximo de sua 
paciência. É neste cenário que se justifica a intervenção dos 
"heróis". "O 'direito dos heróis' torna-se então, essencialmente um 
"direito de revolta". Ele é um recurso constante dos indivíduos, dos 

grupos sociais, que se revoltam contra uma situação de injustiça 
insuportável e buscam por lá fazer valer seus direitos. O conceito 
tem o "direito de se impacientar". Reforma sim, se é possível. 
"Direito dos heróis" ou revolução se isso for necessário"32.   

d) Grande homem reconciliador dos tempos: O grande 
homem é capaz de identificar o que contém a opinião pública, pois, 
nela explicita-se o fenômeno da contradição entre o interesse 

particular e o universal. Hegel, na Filosofia do Direito, quando 
aborda a questão da opinião pública no adendo ao parágrafo 319, 
afirma que o grande homem de sua época expressa as tendências 
de seu tempo e realiza-o. Aquele que não é capaz de compreender a 
opinião pública, tal qual se ouve aqui e acolá, isto é, enquanto 
expressão imediata, não realizará jamais nada de grande. Ele 
afirma que, em política, é preciso não se deixar, imediatamente, 
influenciar pela opinião pública, caso contrário não se realizaria 
nada de verdadeiramente grande, permanecendo preso aos 
prejuízos ou às proposições gerais, o que não atende à condição 
formal do racional33.   

A opinião pública imediata caracteriza-se pela impaciência, 

pois quer a realização do próprio direito. A este nível do direito 
abstrato, cabe lembrar que a impaciência da opinião quer realizar 
seu direito privado e defender seus interesses particulares. Porém, 
em nível da liberdade pública, a impaciência do opinar torna-se 

também portadora dos interesses universais. A opinião não 

                                            
32 Cf. ROSENFIELD, L. D. Política e Liberdade. Estrutura lógica da Filosofia do Direito de Hegel, p. 
94ss. 

33 Cf. BAVARESCO, A. A teoria Hegeliana da Opinião Pública, p. 155. 
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suporta a lentidão da paciência do conceito e o longo processo de 
efetivação de suas determinações históricas. Isso porque a opinião 

tem um papel importante no cenário sócio-político, pois ela 
contém em si a força da contradição e a reserva da indignação 
moral e ética, que faz mudar toda situação que não corresponde à 
ideia de liberdade. Então, as implicações éticas do herói e de todo o 

indivíduo humano precisam ser compreendidas que, em todas as 
ações, quer sejam em nível privado ou público, quer sejam as ações 
histórico-mundiais, situam-se indivíduos, enquanto subjetividades 
que efetivam o substancial, isto é, a mediação da opinião pública 
em suas diversas esferas culturais e políticas34.  

Hegel elaborou dois conceitos para compreender os 
movimentos da história: Zeitgeist (espírito do tempo) e Volksgeist 

(espírito do povo). Ele pensa o seu tempo, conforme a estrutura 
lógico-conceitual, cuja expressão resulta na auto-organização e 
autodiferenciação da realidade histórico-cultural de seu contexto 
histórico. Hegel valoriza a história, o espírito do povo (Volksgeist) 
e o espírito do tempo (Zeitgeist). Aquilo que corresponde ao 
espírito do povo pode não coincidir com o espírito do tempo e vice-
versa, pois, em determinados períodos históricos, sobretudo, em 
épocas de crise, em que ocorrem as grandes transformações, as 
acelerações da história, a adequação ao espírito do tempo precede e 
faz avançar o espírito do povo. Ou seja, na filosofia da história 
hegeliana, o espírito do povo representa o princípio da 
continuidade, e o espírito do tempo encarna o princípio da 

mudança. A razão hegeliana não se sobrepõe à história, mas 
também não se limita a justificá-la, daí a dialética entre o espírito 
do povo e o espírito do tempo. Segundo Hegel, essa dialética foi 
realizada pelo grande homem Napoleão, porque foi capaz de 

reconciliar tanto o espírito do tempo como o espírito do povo.  
As Lições sobre a Filosofia da História de Hegel é uma das 

obras em que há mais prejuízos e mal entendidos. As Lições, a 

                                            
34 Cf. BAVARESCO, A. A teoria Hegeliana da Opinião Pública. p. 33s. 
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rigor, não é uma obra escrita pelo próprio autor, mas foram 
estabelecidas pelos editores a partir de manuscritos e cadernos de 

notas de ouvintes. Nem sempre, elas reproduzem com precisão o 
pensamento do autor. Por isso, cabe basear-se nas obras que 
compõem o núcleo central de sua produção intelectual, ou seja, na 
Fenomenologia, Ciência da Lógica, Enciclopédia e Filosofia do 

Direito. Os prejuízos advêm, normalmente, da falta de 
conhecimento do próprio texto hegeliano. Outras vezes, 
costumam-se atribuir afirmações que o autor não disse, ou, então, 
retiram-se frases isoladas do contexto da obra e do conjunto do 
pensamento de Hegel. Há leituras reducionistas do pensamento 
hegeliano que se fixam em pontos de vista pré-estabelecidos e, a 
partir disso, forçam leituras externas ao texto. 

Para Nietzsche, o além-do-homem age para superar-se e não 
sucumbir no turbilhão do niilismo passivo, ou seja, é aquele que 
face ao mundo em constante devir desenvolve um niilismo ativo. 
Ele é, portanto, alguém que cria, opondo-se à disposição gregária e 
massificadora vigente. Nesse sentido, encontra-se entre o além-do-
homem nietzschiano e o herói hegeliano uma proximidade entre as 
figuras, pois, elas afirmam-se na ação de transformação, rompendo 
com situações históricas de passividade legitimadora do 
comportamento de massas gregárias domesticadas. 

 
4. Espírito do mundo, espírito do povo e ‘grandes indivíduos’ 

 

Ao tematizar o conceito de Espírito do mundo surgem 
questões tais como estas: Qual é a relação do  conceito do Espírito 
do mundo com as ações dos grandes indivíduos na história? Ou 
seja, a partir do autodesenvolvimento do Espírito, como 

compreender a autonomia do agir do herói ou dos grandes 
indivíduos em sua situação histórica?  

a) Espírito, exteriorização e subjetividade: No Prefácio da 
Fenomenologia, Hegel entende o conceito de Espírito como a 
consciência capaz de expressar a verdade não apenas como uma 
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substância estática, mas como sujeito, isto é, como movimento 
dialético em permanente mediação na história. Assim, o Espírito 

do mundo exterioriza-se na objetividade das culturas, arte, religião 
e filosofia dos povos, na objetividade das ações dos indivíduos35. O 
Espírito do mundo ocupa-se dos Estados, dos povos e dos 
indivíduos, enquanto estes desenvolvem seu princípio particular 

em suas Constituições políticas, conscientes e imersos em seus 
interesses, ao mesmo tempo, são meios e figuras que passam para 
um grau superior da humanidade. A história do espírito é um 
apreender de sua exteriorização e passagem, isto é, um apreender 
de novo esse apreender, indo dentro de si a partir da 
exteriorização. Nesse processo de aprendizagem, o herói é capaz de 
apreender a contradição do fim sempre aberto no finito, ou seja, 

reinventando novos conteúdos para a liberdade ao infinito36.   
b) Espírito e mediações da liberdade: Na Filosofia do 

Direito, Hegel usa sete vezes, explicitamente, o termo herói, que 
está vinculado à figura dos grandes homens ou indivíduos. O herói 
e o grande homem, em sentido amplo, têm sua fundamentação no 
agir inserido em mediações históricas constituídas pelas estruturas 
da liberdade, ou seja, a pessoa de direito, o sujeito moral e o 
cidadão membro da sociedade civil e do Estado. Os direitos do 
indivíduo são afirmados no interior de uma comunidade ética em 
que a liberdade pessoal e pública é garantida num sentido político-
pedagógico: "Faze-o cidadão de um Estado no qual as leis são 
boas", afirma Hegel na Filosofia do Direito. Esta é a resposta de um 

pitagórico a um pai que lhe pergunta qual é a melhor maneira de 
educar seu filho. Esta resposta mostra que o indivíduo é 
mediatizado pelo Estado, num processo pedagógico, em que ele 
torna-se um cidadão. Por isso, Hegel preocupa-se com seu país, 

pois constata que a fragmentação regional é o sintoma da ausência 

                                            
35 Cf. HEGEL, G. W. F. Fenomenologia do Espírito, § 17. 

36 Cf. HEGEL, G. W. F. Linhas Fundamentais da Filosofia do Direito ou Direito Natural e Ciência do 
Estado em Compêndio, § 343. 
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de um grande indivíduo capaz de desenvolver o espírito particular 
de um povo inserido no espírito do mundo.  

Hegel avalia a situação histórica da Alemanha e constata que 
a opinião popular, por um lado, tem consciência da necessidade em 
constituir uma representação unificadora do país, porém, de outro 
lado, ele conclui que os alemães não souberam encontrar o meio 

termo entre o despotismo uniformizador e a desagregação 
completa. Por isso, ele apresenta o esboço de uma reforma da 
Constituição, defendendo a reorganização do Estado, isto é, 
constituir um poder político dirigido por um chefe supremo para 
restabelecer o império alemão. Caberá ao imperador ser um 
grande homem, pois ele terá de quebrar os particularismos 
regionais e os individualismos autorreferenciais, a fim de agregar 

os vários principados e constituir um Estado unificado37. 
c) Espírito, povo e herói ator: No Curso de Estética, Hegel 

analisa a função do coro e do herói na tragédia grega. Enquanto, o 
coro antigo representa o conjunto de costumes não escritos que 
estão vivos na comunidade, na tragédia moderna o coro é 
desligado da base que é o espírito do povo. Aqui, o indivíduo toma 
suas decisões e age, partindo da pura subjetividade, segundo a 
ambição ou as inclinações particulares de sua personalidade. Hegel 
destaca o papel do coro na tragédia grega, representando o espírito 
do povo, ele é a cena espiritual, comparável ao templo que 
construíam os arquitetos para circunscrever a imagem do deus, 
aqui no teatro tornado o herói em ação.  

Nos tempos modernos, ocorre o contrário: As estátuas se 
levantam ao ar livre, sem um pano de fundo, do qual, também a 
tragédia moderna não tem necessidade, pois as ações que 
representa repousam não sobre essa base substancial, mas sobre o 

querer e o caráter subjetivos. Nos teatro grego, o coro exprime a 
opinião pública, ou seja, os costumes da comunidade. O herói, o 
indivíduo, não está separado do espírito de seu povo e sua ação, 

                                            
37 Cf. BAVARESCO, A. A teoria Hegeliana da Opinião Pública, p. 104. 
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sua opinião está, organicamente, vinculada às determinações 
éticas. Portanto, o herói atua junto com o espírito do povo e não 

separado ou acima dele, legitimando a ação do Espírito do mundo 
na história38. 

Para Hegel a categoria povo é a unidade orgânica concreta a 
qual o herói está vinculado historicamente. Na primeira Filosofia 

do Espírito, Hegel descreve a organização social, partindo das 
necessidades concretas dos indivíduos. A moralidade propõe 
apenas um dever-ser, um ideal inacessível, enquanto que é o 
espírito de um povo que reconcilia o dever-ser - sollen - e o ser. 
Trata-se de uma realidade histórica que ultrapassa o indivíduo, 
porém, permite encontrar-se sob uma forma objetiva. Em Kant e 
Fichte a moralidade - Moralität - exprime o indivíduo agindo. 

Hegel descobre além da moralidade, a realidade vivente dos 
costumes e das instituições - Sittlichkeit. O indivíduo encontra o 
conteúdo de sua ação, de sua virtude substancial na vida mesma do 
povo. Desde os primeiros trabalhos da juventude em Tübingen, 
Hegel pensa a vida de um povo, prova disso são os termos que ele 
utiliza: o espírito de um povo - Volksgeist -, a alma de um povo - 
Seele des Volks -, o talento de um povo - Genius des Volks. 

Hegel quer mostrar que o espírito concreto é o espírito de 
um povo. Entre o individualismo e o cosmopolitismo, Hegel, 
escolhe o espírito do povo como a encarnação do espírito numa 
realidade, ao mesmo tempo individual e universal. O Espírito do 
mundo está presente na história do mundo, sob a forma do 

espírito de um povo, pois a humanidade se realiza nos diversos 
povos que exprimem, do seu modo, seu caráter universal39.  

Para Hegel a explicitação do Espírito na obra de arte realiza-
se na epopeia comum dos homens e dos deuses no mundo, depois, 

na tragédia que apresenta o destino trágico do ator que age e opina 
no interior deste mundo, e enfim, na comédia que resolve os 

                                            
38 Cf. BAVARESCO, A. A teoria Hegeliana da Opinião Pública, p. 62s. 

39 Cf. BAVARESCO, A. A teoria Hegeliana da Opinião Pública, p. 63s. 
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conflitos da ação e da opinião deste ator na consciência cômica. A 
epopeia descreve a reunião dos povos numa nação para um fim 

comum no teatro da história, como, por exemplo, aconteceu na 
guerra de Tróia. O herói épico não exprime sua opinião, pois é o 
poeta que fala por ele cantando ou recitando, nas cidades, excertos 
de poemas épicos. Aqui, não há herói explícito e nem ator, pois, 

quando este aparece emerge a tragédia. O povo heroico ou a nação 
agem em nome do destino que é representado pelos deuses do 
Olimpo. 

A tragédia introduz o ator que encarna a contradição entre a 
ação universal e sua atividade particular. Enquanto, o herói épico é 
mudo, ao contrário, o herói trágico opina e toma a palavra. Na 
epopeia sabe-se o que acontece, pois o poeta expressa a opinião 

épica, explicitamente, enquanto que na guerra trágica apresentam-
se as opiniões opostas e os pontos de vista de um modo mais 
complexo. A tragédia é apresentada no espaço teatral formado 
pelos atores, o coro e os espectadores. O coro exprime a opinião do 
espírito do povo, e os dois heróis apresentam a opinião na ação 
encenada. A tragédia põe, por exemplo, o problema da contradição 
entre as leis da cidade - o mundo público - e as leis da família - o 
mundo privado - como é o caso na tragédia de Antígona de 
Sófocles, ou Orestes de Ésquilo. A contradição encontra na comédia 
uma resolução40. A tematização da diferença das obras de arte 
mostra o papel do herói trágico inserido nas contradições da 
história, agindo como um ator individual e coletivo, pois está 

vinculado ao coro, ou seja, ao espírito do povo. “Essas essências 
universais elementares são, ao mesmo tempo, individualidades 
conscientes-de-si: - heróis que põem sua consciência em uma 
dessas potências, nela possuem a determinidade do caráter, e 

constituem sua ativação e efetividade”41. 
  

                                            
40 Cf. BAVARESCO, A. A teoria Hegeliana da Opinião Pública, p. 88s. 

41 Cf. HEGEL, G. W. F. Fenomenologia do Espírito, § 735. 
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Conclusão 
 

Vimos ao longo deste artigo que é possível pensar em Hegel 
a dupla dimensão do herói, ou seja, um herói individual e coletivo, 
por exemplo, na figura do burguês-cidadão moderno, o povo 
francês na revolução de 1789. “A união [o Estado] enquanto tal é, 

ela mesma, o conteúdo verdadeiro e o fim, e a determinação dos 
indivíduos é levar uma vida universal”42. Isto é, cada indivíduo 
pode ser um herói como cidadão moderno, pois o herói moderno é 
aquele que pode abstrair dos seus próprios interesses para ser 
membro de instituições que representam interesses universais.  

O heroi individual é o fundador do Estado, enquanto que o 
grande homem é uma figura individual organicamente 

representativa do espírito do povo e do espírito do tempo, por 
exemplo, Alexandre, Cesar, Napoleão, nos quais o Espírito do 
mundo se expressa de modo especial, porém, esses não são heróis 
no sentido estrito, pois, não são fundadores do Estado em geral, 
mas os grandes homens, tanto podem ser figuras individuais como 
coletivas, mudando a estrutura do Estado na história.  

A figura do herói e o grande homem são tratados em várias 
obras hegelianas, especialmente, na Fenomenologia do Espírito, na 
Enciclopédia III, na Filosofia do Direito e nas Lições sobre a 
Filosofia da História. Na Fenomenologia as figuras dos heróis são 
descritos na eticidade antiga, quando Hegel descreve a esfera da 
arte, com destaque no embate trágico entre Antígona e Creonte. Na 

modernidade, temos a figura do herói trágico descrito, por 
exemplo, no personagem Fausto de Goethe, que Hegel tematiza 
em: O prazer e a necessidade, A lei do coração e do delírio da 
presunção, A virtude e o curso do mundo.  Na cultura moderna o 

indivíduo se desencanta na busca frenética do prazer, experimenta 
o delírio e o desvario e busca uma saída, sacrificando a própria 

                                            
42 Cf. HEGEL, G. W. F. Linhas Fundamentais da Filosofia do Direito ou Direito Natural e Ciência do 
Estado em Compêndio, § 258, Anotação. 
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individualidade. Então, o indivíduo assume a virtude no embate 
com o mundo, porém, é derrotado. Por isso, ele reafirma a 

individualidade como condição de efetividade universal. Pode-se 
dizer que se trata da tragicidade dos grandes indivíduos na 
constituição da sociedade moderna. 

Na Enciclopédia § 433 Anotação, Hegel afirma que o direito 

a ser reconhecido substitui o direito do herói: 
 
A luta do reconhecimento, e a submissão a um senhor, é o 
fenômeno do qual surgiu a vida em comum dos homens, como 

um começo dos Estados. A violência, que é fundamento nesse 
fenômeno, não é, no entanto, fundamento do direito, embora seja 
o momento necessário e legítimo na passagem do estado da 

consciência-de-si submersa no desejo e na singularidade ao 
estado da consciência-de-si universal. É o começo exterior, ou o 

começo fenomênico dos Estados, não seu princípio substancial. 
 

Hegel descreve esse momento como a luta pelo 
reconhecimento, sendo o ponto de partida para o fenômeno do 
Estado, isto é, o aparecimento do Estado neste momento mostra a 
transição da condição de dominação para o momento ético que 
tem por fundamento a liberdade, o direito e as relações de 
reconhecimento que superam o fenômeno da violência. Então, cabe 

ao grande homem garantir o fundamento da liberdade, 
desenvolvendo relações de reciprocidade e de mútuo 
reconhecimento.  

Explicitar o conteúdo do espírito do mundo e sua articulação 

com a figura da astúcia da razão é compreender a liberdade na 
filosofia da história hegeliana. Na Filosofia do Direito articula-se, 
ao mesmo tempo, a liberdade da consciência e a mediação 
inconsciente das instituições e agentes, para a efetivação da 
constituição, isto é, os Estados, povos e indivíduos agem como 
membros, ocupando-se de suas funções na dinâmica da astúcia da 
razão, que realiza o objetivo universal pelas ações e interesses 
particulares:  
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Os Estados, os povos e os indivíduos, nessa ocupação do espírito 

do mundo, erguem-se em seu princípio particular determinado, 
que tem sua exposição e sua efetividade em sua constituição e na 
total amplitude de sua situação, dos quais eles são conscientes e 

estão imersos no seu interesse, ao mesmo tempo em que são 
instrumentos inconscientes e membros dessa ocupação interna, 
em que essas figuras perecem, mas na qual o espírito, em si e 

para si, prepara e consegue pelo seu trabalho a passagem para 

seu próximo grau superior43. 

 

Nas Lições sobre a Filosofia da História, Hegel expõe na 
Introdução que sob o ponto de vista filosófica a “história universal 
é um processo racional,” isto é, “a razão está na história e o mundo 
da inteligência e da vontade consciente não está entregue ao 
acaso”44. E no capítulo 2 encontramos os elementos constitutivos 

de sua leitura da história: a) O elemento constitutivo do espírito é a 
liberdade: “A história universal é o progresso na consciência da 
liberdade – um progresso cuja necessidade temos de reconhecer”45. 
b) O meio de realização deste elemento são as paixões humanas 
unidas aos interesses particulares dos grandes homens e aos ideais 
universais da humanidade: “Nada de grande acontece no mundo 
sem paixão”46. c) A efetivação do elemento da liberdade dá-se pela 
“união da vontade subjetiva e da razão”, ou seja, a realização dos 
“dois aspectos da liberdade: o objetivo e o subjetivo”47.  
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Introdução 
 

Ao tratar sobre o tema Direito do Consumidor, em especial 
na esfera jurídica, é inevitável realizar uma imediata conexão ao 
seu conceito econômico. Esta tendência natural decorre de 
explicação bastante simples: a Carta Magna brasileira inclui a 

proteção do consumidor do rol dos direitos fundamentais (art. 5o 
CF/88), mas também entre os princípios da ordem econômica. 

Entre outros, são pilares da ordem econômica: a livre 
iniciativa e a defesa do consumidor. A inclusão de ambas no artigo 
170 (CF/88) não foi aleatória, pois representam por um lado a 
liberdade de mercado, e por outro, o destinatário da produção e elo 
vulnerável da relação de consumo. 

Para manter a relação de fornecedor/consumidor 
equilibrada, justifica-se o intervencionismo estatal, exigindo 
constante vigilância para assegurar que sejam resguardados os 
direitos do consumidor. 

Daí a tendência natural de realizar a análise do direito do 
consumidor vinculado ao viés econômico, já que as ações positivas 
que se espera por parte do Estado para a implementação das 
políticas públicas, estão vinculadas a questões orçamentárias3. 

Contudo o presente artigo pretende ir além, avançando 
sobre o conceito sociológico de consumidor, realizando uma 
análise crítica da sociedade de consumo.  

Para tanto, após a apresentação do histórico do surgimento 

do Direito do Consumidor e a sua tutela pelo Direito Brasileiro (o 
que ocorre especificamente sob a perspectiva econômica), seguirá o 
texto realizando uma contextualização acerca da pós-modernidade, 

                                            
3 PASQUALOTTO, Adalberto. MIZUTA, Alessandra. A proteção do consumidor como princípio de 
funcionamento da atividade econômica do Estado e a tutela coletiva como meio adequado para 

proteção dos direitos transindividuais. In: SILVA FILHO, Arnaldo Coelho. MENDONÇA, Maria Lírida 

Calou de Araújo e. OLIVEIRA JUNIOR, Vicente de Paulo Augusto de. O novo Direito Processual Civil 
Brasileiro: Estudos em Homenagem ao Prof. José de Albuquerque Rocha. 
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para que local de fala (a análise do consumidor sob a perspectiva 
pós-moderna) aconteça a partir de premissas pré-estabelecidas.  

Por fim, será feita análise sociológica da figura do 
consumidor, apoiando-se na doutrina de Zygmunt Bauman. 

 
1. Histórico do direito do consumidor 

 
O direito do consumidor é o ramo do direito derivado do 

direito civil e do direito empresarial, abrigando normas jurídicas, 
princípios, direitos e deveres criados com o objetivo de proteger o 
consumidor. O direito do consumidor é ramo recente no direito, 
comparado com seus pares, tendo por objetivo a proteção do 
consumidor frente ao fornecedor, em todas as fases da relação 

jurídica de consumo.  
Conforme ensinamento de Cláudia Lima Marques, o direito 

do consumidor busca cumprir o que determina a Constituição para 
a proteção efetiva do sujeito de direitos, individuais ou coletivos: a) 
de promover a defesa dos consumidores (art. 5, XXXII, da CF); b) 
observar e assegurar a atividade e a ordem econômica, para a 
defesa do sujeito de direitos o “consumidor” (art. 170 da CF); c) 
sistematizar e ordenar infraconstitucionalmente através de um 
código de defesa do consumidor (art. 48, ADCT)4. 

Realizando-se breve estudo dos aspectos históricos do direito 
do consumidor, observa-se que a busca pela proteção aos direitos dos 
consumidores teve como marco inicial o período pós-revolução 

industrial, quando a produção em massa mostrou a fragilidade 
daqueles que adquiriam produtos e eventualmente eram lesados por 
estes. O que antes era uma produção artesanal e manual passou a ser 
em grande quantidade, em massa. Se anteriormente era o próprio 

fabricante que realizada a logística de sua mercadoria, esta foi 
terceirizada, feita em cadeia, fugindo do controle pessoal dos 

                                            
4 BENJAMIM, Antonio Herman de Vasconcellos; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. 
Manual do direito do consumidor, p. 32. 
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detentores do capital e da indústria. Junto à revolução industrial 
surgiu igualmente a revolução tecnológica e científica, muito 

alavancada pela Segunda Guerra Mundial que exigia novas soluções 
às necessidades bélicas e de desenvolvimento local.  

Tal fato, por óbvio, trouxe grande benefício à humanidade, 
porém potencializou os riscos experimentados pelo consumidor, 

ficando o mesmo exposto aos riscos que produtos poderiam lhe 
causar5. 

Outra consequência da revolução industrial e tecnológica foi 
o enorme deslocamento de pessoas para os grandes centros 
urbanos, deixando as áreas rurais em busca de emprego e 
melhores condições de vida. Com o aumento populacional nas 
cidades automaticamente aumentou a demanda por produtos e 

serviços, levando à massificação ainda mais intensa de produção, 
com a diminuição de seus custos, inaugurando-se a produção 
industrial em grande escala para satisfação das necessidades da 
população nas grandes cidades6. 

Havendo esta série de intensas mudanças na forma de viver 
da população, viu-se a necessidade de buscar leis especificas para 
promover a proteção do consumidor que nesse momento se 
encontrava em desvantagem nas relações perante o fornecedor7. 
Era notória a falta, neste período, de proteção aos polos mais 
fragilizados do comércio, quais sejam, os trabalhadores e os 
consumidores. Mesmo percebendo-se essa necessidade de proteção 
e regulação, ainda não estava claro o papel do consumidor na 

sociedade e na economia. 
Foi então, no discurso do então presidente dos Estados 

Unidos John F. Kenned, em 1962, que foi extraída a famosa frase 
“Consumidores por definição somos todos nós.” Nesse sentido 

dispõe Bruno Miragem: 

                                            
5 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Direito do Consumidor, p. 2. 

6 NUNES, Luis Antonio Rizzatto Curso de direito do consumidor, p. 43. 

7 NUNES, Luis Antonio Rizzatto Curso de direito do consumidor, p. 43. 
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As origens da preocupação com os direitos dos 
consumidores são tradicionalmente indicadas ao conhecido 

discurso nos Estados Unidos, dos Presidente John F, Kenned no 
Congresso norte- americano, em 1962, que, ao enunciar a 
necessidade de proteção do consumidor, referiu como direitos 
básicos o direito à segurança, o direito à informação, o direito de 

escolha e o direito ser ouvido8. 
O presidente Kennedy, na ocasião, proferiu o referido 

discurso em virtude do clamor social originado por defeito do Ford 
Pinto, o qual poderia e, de fato ocorreu, ocasionar mortes por 
defeito em seu tanque de combustível. A indignação da população 
foi tanta, em razão da falta de providências pelo fabricante, que o 
Presidente se viu obrigado a se manifestar acerca do tema e acabou 

por marcar um dos momentos mais importantes na caracterização 
do consumidor e a importância do mesmo na sociedade até os dias 
de hoje9. 

Após a manifestação, foi disseminada mundialmente a 
percepção de que a camada consumidora era merecedora de 
proteção especial e urgente. No Brasil, de forma um pouco tardia, 
porém ampla, a proteção consagrou-se com a Constituição federal 
e posterior promulgação do Código de Defesa do Consumidor. 

 
2. Conceito de consumidor e sua tutela pelo direito brasileiro 

 
Como se percebe pela leitura do art. 170, V, da Constituição 

Federal de 1988, a defesa do consumidor, assim como o meio 
ambiente ou a intenção de extirpar a desigualdade social, mostra-
se como importante princípio da ordem econômica brasileira. É 
preciso salientar, da mesma forma, que a defesa do consumidor 

não se encontra no texto constitucional somente como base da 
ordem econômica, mas igualmente como direito fundamental, 

                                            
8 MIRAGEM, Bruno. Curso de direito do consumidor, p. 46. 

9 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Direito do Consumidor, p. 5. 
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como preconiza o art. 5º, XXXII, que assim dispõe: “o Estado 
promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”, ficando claro 

que não só deve ser o consumidor objeto de proteção, mas que o 
Estado intervirá para que essa realidade seja concretizada. 

Sabe-se que as atividades econômicas dependem, para que 
possam produzir riqueza, da circulação de bens e serviços, sendo 

que “nessa seara, verifica-se que os consumidores desempenham 
papel primordial para o desenvolvimento da economia”10. 

É preciso, no entanto, para que se perceba a exata 
importância e aplicação da defesa do consumidor dentro da ordem 
econômica constitucional, entender como o histórico dos dois se 
permeia e se entrelaça. 

Com o fortalecimento do direito econômico, ocorrido 

principalmente em virtude das modificações sociais e de produção 
trazidas pela revolução industrial (contratos coletivos e produção 
em massa), outros ramos correlatos no direito foram se 
desenvolvendo como, por exemplo, o direito do consumidor. 

Isso porque, numa concepção da teoria econômica clássica, 
falar em proteção ao consumidor não teria sentido, uma vez que o 
mesmo, no final das contas, seria quem comanda o mercado 
(oferta global). Percebeu-se, no entanto, que após a Segunda 
Guerra Mundial e a explosão da produção massificada, não era 
possível analisar o mercado de acordo com a solvência do 
consumidor, mas sim pensando precipuamente no poderio dos 
agentes econômicos. Com o advento do contrato de massa é que as 

relações mudaram e houve a necessidade de adequação de 
comprador-adquirente para consumidor.  

Já com a massificação da produção, consequência lógica da 
revolução industrial, o mundo foi dividido em consumidores e 

fornecedores. Portanto, a análise econômica contemporânea se 
fundamenta no poder11. A visão de propriedade e poder, visão 
                                            
10 SILVA. Michael Hideo Atakiama. O princípio da Defesa do Consumidor à Luz do art. 170, IV da 
CF/88. In: Revista de Direito Constitucional e Internacional – RDC, n. 61, 2007, p. 241. 

11 CARVALHOSA, Modesto. Direito Econômico, p. 133. 
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burguesa e liberal concebida por Napoleão, não mais se adequaria 
às modificações sociais havidas: para, então, a ter poder aquele que 

dispõe da possibilidade de criar bens e serviços para o consumo 
(propriedade dinâmica)12. 

O consumidor, nessa visão, é aquele que se submete ao 
poder de controle dos titulares de bens de produção, isto é, de 

empresários, o que denota sua situação de hipossuficiente e 
enfraquecido 13 . Nesse contexto, resta óbvia a importância da 
atuação das grandes companhias, que exploram fatia consistente 
do mercado e, através de suas práticas, muitas vezes ditam as 
formas de exercer a atividade econômica. 

A Lei n. 8.078/1990, atual legislação brasileira em vigor 
sobre o assunto, tem como uma de suas características ser um 

microssistema jurídico multidisciplinar. Trata-se de lei 
principiológica, que busca conferir proteção ao consumidor. É um 
código moderno e revolucionário, baseado em princípios e 
cláusulas gerais que implantou uma política nacional de consumo 
com a função principal reequilibrar a relação de consumo, 
protegendo o consumidor, parte mais fraca e vulnerável14. 

Foi a partir da visão de fragilidade econômica e com o 
advento Código de Defesa do Consumidor que este se viu como um 
sujeito de direitos e pôde os reivindicar de forma efetiva e 
satisfatória, e como consequência os fornecedores buscaram se 
adequar ao que determina a lei de proteção ao consumidor15.  

A relação de consumo é contratual, bilateral, envolvendo 

duas ou mais pessoas, na qual devem estar presentes a figura do 
consumidor, e a figura do fornecedor. De acordo com o 
entendimento de Noronha, “as relações de consumo têm como 

                                            
12  COMPARATO, Fábio Konder. A proteção do consumidor: importante capítulo do direito 
econômico. In: Ensaios e Pareceres de Direito Empresarial, p. 491. 

13 COMPARATO, Fábio Konder. Muda Brasil: uma constituição para desenvolvimento democrático. 

14 BESSA, Leonardo Rosco. MOURA, Walter José Faiadde. Manual do Direito do Consumidor, p. 29. 

15 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Direito do Consumidor, p. 29. 
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razão de ser produtos e serviços, que os fornecedores intentam 
colocar no mercado. A própria caracterização dos sujeitos da 

relação obrigacional de consumo, em especial do consumidor, está 
vinculada à questão de saber o que sejam produtos e serviços”16.  

Consumidor, consoante define o caput do art. 2º do CDC, “é 
toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou 

serviços como destinatário final”. Para Cavalieri o consumidor 
standard ou stricto sensu conceituado no CDC possui 4 
características importantes a saber: a) posição de destinatário 
fático e econômico; b) a aquisição de um produto ou a utilização de 
um serviço para suprimento de suas próprias necessidade, de sua 
família, ou dos que se subordinam por vinculação domestica ou 
protetiva a ele, c) a não profissionalidade, d) a existência da 

vulnerabilidade técnica, jurídica ou cientifica, fática, e psíquica17.  
A doutrina apresenta três teorias para conceituar 

consumidor, são elas: A teoria finalista, maximalista e a teoria 
finalista temperada ou aprofundada. A teoria finalista, afirma que o 
consumidor, é o que adquire produto ou serviço para uso próprio. 
A teoria maximalista ampliou o conceito informando que 
consumidor é aquele que adquire o produto ou serviço como 
destinatário final sem fazer exceção. Por fim, o STJ criou a teoria 
finalista aprofundada ou, como alguns preferem temperada, 
dizendo que consumidor é aquele que adquire produto ou serviço 
para uso próprio ou profissional. Desde que exista vulnerabilidade 
no caso concreto18. 

Para Benjamin, Marques e Bessa. “O consumidor é uma 
definição também ampla em seu alcance material. No CDC, o 
consumidor não é uma definição meramente contratual (o 
adquirente), mas visa também proteger vítimas dos atos ilícitos 

                                            
16 ALMEIDA, João Batista de. Manual de direito do consumidor. 

17 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Direito do Consumidor, p. 61. 

18  PASQUALOTTO, Adalberto de Souza; CARVALHO, Volgane Oliveira. O CONCEITO DE 

CONSUMIDOR NA JURSIPRUDÊNCIA DO STJ: CRÔNICA DE UMA JORNADA INACABADA. Revista 
da Faculdade Mineira de Direito, Belo Horizonte, v. 18, n. 35, p. 71-96, jul. 2015, p. 75. 
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pré-contratuais, como a publicidade enganosa, e das práticas 
comerciais abusivas, sejam ou não compradoras, sejam ou não 

destinatárias finais”19.  
Percebe-se, portanto, a vertente econômica de conceituação e 

proteção dada ao consumidor da realidade legislativa brasileira. 
Sob este aspecto, percebe-se uma certa linearidade tanto de 

pensamento, com uma distribuição cartesiana dos papeis na 
relação de consumo (consumidor/fornecedor) e do próprio Estado 
como guardião dos direitos do elo vulnerável da relação. 

Contudo, esta mesma linearidade não é possível a partir do 
pensamento pós-moderno, conforme adiante se apresentará. 
 
3. A influcência das concepções pós-modernas nas relações de 

consumo 
 
O pensamento humano passou por um longo trajeto até 

alcançar o debate acerca do que, afinal de contas, é a pós-
modernidade ou o pós-moderno. Seria um adjetivo ou um 
substantivo? Havendo aqueles que até mesmo negam a sua própria 
existência conceitual. 

Para uma breve contextualização, parte-se de uma análise do 
pensamento grego, que via a razão como uma harmonia cósmica, 
em que tudo era logos, não existia nada fora da natureza, 
compreendendo-se neste contexto que os próprios deuses viviam 
na natureza. Avança-se para o pensamento cristão, que tinha na lei 

divina algo acima do natural, superado pela escolástica medieval, 
cujo dogmatismo metafísico possuía visão hierárquica da sociedade 
e da natureza (autoridade transcendental divina), em que a 
mentalidade era coletiva e sem possibilidade de mobilidade social. 

Finalmente chega-se aos eventos que irrompem na modernidade, 
sendo elas: a “descoberta” da América - ocasionando um 

                                            
19 BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual do 
Direito do Consumidor. 
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deslocamento de perspectiva, a reforma protestante - que 
possibilita a livre interpretação do texto das escrituras sagradas, 

sem a necessidade de uma intermediação e o surgimento da física 
moderna - com a virada copernicana. 

Estes eventos tiveram significativa influência sobre a visão 
do homem sobre o mundo. A partir daí, passa a percebê-lo de 

forma matematizada, em que a medição da natureza passa a ser 
quantitativa. Desloca-se a consciência coletiva para o individual, 
tendo em Rene Descartes o marco zero da filosofia moderna, em 
que promove uma ruptura com a escolástica. 

Inaugura-se uma nova fase, da dúvida hiperbólica, em que 
tudo é colocado em dúvida, passando tudo a ser visto com 
desconfiança e somente poderia ser afirmado aquilo em que se 

poderia confiar. Nesta esteira, a existência da dúvida comprova a 
própria existência do pensamento, afinal, somente é possível 
duvidar de algo a partir de um pensamento. Como consequência, é 
possível afirmar que eu existo, sendo esta, portanto, a primeira 
certeza do homem (Penso, logo existo). 

Inaugura-se, assim uma nova fase da filosofia, fundada no 
sujeito como a pedra fundamental do edifício do conhecimento.  

A pós-modernidade, por sua vez, estaria atrelada a 
temporalidade, pois tem em si a significação do que veio depois da 
modernidade, “de um tempo que já não é o moderno”20. 

Ao apresentar a obra de Lyotard, Sílvio Gallo esclarece que a 
chamada pós-modernidade, como posição do saber nas sociedades 

desenvolvidas, é utilizada para designar o estado da cultura após as 
mudanças que afetaram a ciência, a literatura e as artes, a partir do 
final do século XIX. Duas foram as teses fundamentais para 
explicar a sociedade pós-moderna: sendo a primeira, a de que o 

saber muda de forma concomitante com a sociedade pós-industrial 
e a cultura pós-moderna, e a segunda, a de que os discursos 

                                            
20 GALLO, Sílvio. Pesquisa em Educação: o debate modernidade e pós-modernidade. In: Pesquisa em 
Educação Ambiental, vol. 3, n. 1. p. 37. 
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filosóficos universais (ou metarrelatos) não são mais o suficiente 
para explicar o real. 

Neste contexto, o neologismo pós-moderno significaria uma 
mudança de direção, uma transformação social e cultural das 
sociedades democráticas avançadas, em que ocorre a “expansão do 
consumo e a comunicação em massa; enfraquecimento das normas 

autoritárias e disciplinares; surto de individualização; consagração 
do hedonismo e do psicológico; perda da fé no futuro 
revolucionário; descontentamento com as paixões políticas e as 
militâncias”, mas ao mesmo tempo trata-se de uma expressão 
ambígua, pois seria ela uma “modernidade de novo gênero que 
tomava corpo, e não uma simples superação daquela anterior”. E 
continua o autor a esclarecer que “No momento em que triunfam a 

tecnologia e a genética, a globalização liberal e os direitos 
humanos, o rótulo pós-moderno já ganhou rugas, tendo esgotado 
sua capacidade de exprimir o mundo que anuncia” 21,22. 

Tratado como hipermoderno o período que transcende o 
moderno, se teria a sensação de modernização desenfreada, de 
mercantilização proliferada de avanços acelerados, inclusive 
técnico-científicos, cujos benefícios e perigos são tratados como 
verdadeiros presságios. 

Nesta esteira, Sibilia enfatiza a plasticidade do ser humano, 
sendo ele moldável, capaz de se configurar de diversas maneiras, 
tendo nas sociedades baseadas na economia capitalista as que de 
forma mais abundante introduziram tecnologias capazes de 

moldarem corpos e subjetividades.  Aliás, aponta que na atual 
“sociedade da informação”, a fusão entre homem e técnica se 
aprofundou de tal forma que se tornou crucial e problemática23.  
                                            
21 LIPOWETSKY, Jean-François apud GALLO, Sílvio. Pesquisa em Educação: o debate modernidade e 
pós-modernidade. In: Pesquisa em Educação Ambiental, vol. 3, n. 1, p. 38 

22 Por compreender que o pós de pós-moderno remete a um olhar para o passado que estaria morto, 

indicando uma extinção de um período mas sem indicar o que nos tornávamos, Lipovestky propõe a 
expressão hipermoderno, representando uma modernidade elevada à potência superlativa 

23 SIBILIA, Paula. O homem pós-orgânico: a alquimia dos corpos e das almas à luz das tecnologias 
digitais. 
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O upgrade possibilitado pelas novas tecnologias fez com o que 
a configuração biológica do corpo humano tornasse-se obsoleto. 

Noticia Sibilia que algumas propostas tecnocientíficas atuais propõe o 
próprio replanejamento da espécie humana, uma verdadeira 
evolução pós-humana, “um tipo de evolução que não seria mais 
natural, porém artificial. Esses processos superariam em velocidade e 

eficiência os lentos rimos da velha natureza, acelerando e turbinando 
a biologia com os mais novos recursos tecnológicos”24. 

Os valores se deslocaram daquilo que é físico e palpável, para 
o ambiente virtual. Desta forma, o próprio conceito de propriedade 
que era o símbolo mais caro do capitalismo, parece estar cedendo 
espaço para o acesso, ao marketing e ao consumo, fazendo surgir 
uma nova configuração socioeconômica e política, em que o poder 

e saber ligados ao capitalismo pós-industrial estariam atrelados ao 
“imaterial”. 

Assim, é possível afirmar que uma das noções de pós-
modernidade pode ser tida como o período de tempo após a 
modernidade, cujas mudanças e transformações socioculturais, em 
especial das sociedades democráticas mais avançadas, veio 
acompanhada da expansão do consumo, da comunicação em 
massa e do surto da individualização. 

O processo de virtualização do mundo parece ser um 
caminho sem volta. 

A porosidade da moral e da ética, que precisaram encontrar 
novos contornos para tornar possível alcançar o potencial 

prometido pela virtualização do mundo (o que de certa maneira fez 
superar as barreiras da ausência de igualdade pelas posses 
materiais), ao mesmo tempo trouxe consigo novos dilemas. 

Se por um lado possibilita a otimização do uso das novas 

tecnologias para executar tarefas de forma infinitamente mais 

                                            
24 SIBILIA, Paula. O homem pós-orgânico: a alquimia dos corpos e das almas à luz das tecnologias 
digitais, p. 15. 
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aprimorada, por outro, torna obsoleta a atuação do homem em 
áreas da ciência nas quais antes ele era essencial. 

Para avançar para o próximo tópico, cumpre lembrar que 
embora se compreenda a importância da análise econômica do 
direito do consumidor, tem-se como intenção compartilhar uma 
visão crítica da evolução da relação consumerista a partir da visão 

pós-moderna. 
Neste sentido, segundo Stuart Hall, as ciências sociais e 

humanas há muito tempo reconhecem a importância do estudo 
cultural, atribuindo cada qual um significado a partir do olhar de 
seu respectivo local de fala. Para as ciências sociais, em particular 
para a sociologia a ação social como comportamento humano traz 
uma carga de significados tanto para quem a pratica, quanto para 

quem a observa, muito mais em razão dos muitos sistemas de 
significados que o homem utiliza para definir o que são as coisas, 
do que pelo ato propriamente dito. Estes significados são 
importantes para codificar, organizar e regular a conduta dos seres 
humanos uns em relação aos outros.  

 
Estes sistemas ou códigos de significado dão sentido às nossas 

ações. Eles nos permitem interpretar significativamente as ações 
alheias. Tomados em seu conjunto, eles constituem nossas 

―culturas. Contribuem para assegurar que toda ação social é 
cultural, que todas as práticas sociais expressam ou comunicam 

um significado e, neste sentido, são práticas de significação25. 

 

Dentro deste contexto da pós-modernidade, o próximo tópico 
se dedicará a analisar a transformação da relação de consumo e a 
atribuição dos papeis dos atores sociais. Para isto, novos significados 
serão atribuídos à figura do consumidor e a mercadoria. 

 

                                            
25 HALL, Stuart. A centralidade da cultura: notas sobre as revoluções culturais do nosso tempo. 

Educação & Realidade, v. 22, n.2, jul./dez., 1997. Disponível em: http://www.gpef.fe.usp.br/teses/ 
agenda_2011_02.pdf. Acesso em 26/09/2017 
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4. “A transformação das pessoas para mercadoria”26 
 

Considerando o homem “plástico, moldável, inacabado, 
versátil”, lembra Paula Sibilia que o ser humano tem se configurado 
de muitas maneiras pelas histórias e geografias e enfatiza que nas 
sociedades de economia capitalista se observam os maiores avanços 

tecnológicos, na chamada “sociedade da informação”, para 
possibilitar a moldagem de corpos e subjetividades27. 

A fusão entre homem e técnica é evidenciada pela 
comunicação entre teleinformática e as novas ciências da vida, para 
marcar algo inusitado: a noção de que a antiga configuração 
biológica do corpo humano estaria se tornando obsoleta. 

A mania de constante aprimoramento e com a permanente 

atualização tecnológica, o homem busca realizar um upgrade para 
abolir não apenas as distâncias geográficas, mas também o próprio 
envelhecimento e até mesmo a morte. 

Porém, para assim proceder, entram em choque com ideias e 
valores que antes firmes e estabelecidos, passam por uma 
redefinição, já que algumas propostas tecnocientíficas propõem 
uma evolução pós-humana e que seriam “um tipo de evolução que 
não seria mais natural, porém artificial. Esses processos 
superariam em velocidade e eficiência os lentos ritmos da velha 
natureza, acelerando e turbinando a biologia com os mais novos 
recursos tecnocientíficos”28. 

Prevendo como um caminho em direção a um abismo, caso a 

seleção natural descrita por Charles Darwin passe para as mãos do 
homem, a autora alerta que não apenas a espécie humana estaria 

                                            
26 O título deste tópico corresponde ao subtítulo da obra “A vida para consumo: A transformação das 

pessoas em mercadoria”, de Zygmunt Bauman. Esta opção se deve a escolha da referida obra para 

embasar a reflexão em torno transformação dos consumidores em mercadoria na sociedade de 
consumo, que será objeto do presente tópico. 

27 SIBILIA, Paula. O homem pós-orgânico: a alquimia dos corpos e das almas à luz das tecnologias 
digitais. 

28 SIBILIA, Paula. O homem pós-orgânico: a alquimia dos corpos e das almas à luz das tecnologias 
digitais, p. 15. 
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ameaçada, mas também a fauna e a flora da Terra. As 
transformações estariam ocorrendo de forma inédita e acelerada e 

embora de difícil mapeamento, podem ser presumidos a partir do 
discurso de autocriação por parte do gênero humano.  

Examinando os processos de hibridação orgânico-tecnológica, 
influenciados pelas mídias e mercados, a intenção dos estudos é de 

“desentranhar as articulações desses movimentos com a sociedade 
em cujo cerne se desenvolvem, considerando os fatores 
socioculturais, políticos e econômicos” que compõem este fenômeno.  

No primeiro capítulo “Capitalismo”, em sua primeira parte, 
denominada “Mutações: a crise do industrialismo”, Sibilia lembra 
que o capitalismo nasceu industrial e com ele os principais emblemas 
são mecânicos, mencionando entre eles a locomotiva e máquina a 

vapor, mas é o relógio que utiliza para fazer sua metáfora29. 
Adjetivando-o de “aparelhinho singelo e preciso”, cuja 

função é de marcar mecanicamente a passagem do tempo, informa 
que se originou nos mosteiros da Idade Média, em razão da 
necessidade de assegurar uma rotina regular e ordenada para 
garantir a disciplina do trabalho. 

A lenta expansão de seu uso fora dos muros dos conventos, 
acabou por alcançar as cidades, que com a industrialização exigiam 
uma rotina metódica, com as ações humanas sincronizadas e 
tarefas organizadas, inaugurando a desejada virtude da 
pontualidade e no extremo oposto a indesejada perda de tempo. 

O relógio passou a fazer parte da rotina doméstica e a 

crescente importância de cronometrar o tempo, teve recentemente 
sua importância substituída por outra aparelhagem: a automatização 
das indústrias. Este movimento desvalorizou a mão de obra operária 
e, somado a globalização dos mercados, ocasionou o esvaziamento do 

âmbito político (incluindo a privatização dos espaços públicos e 
desativação de canais tradicionais de resistência ou contestação). 

                                            
29 SIBILIA, Paula. O homem pós-orgânico: a alquimia dos corpos e das almas à luz das tecnologias 
digitais. 
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Com a virtualização dos valores, a sobreposição do capital 
financeiro ao produtivo desembocou na internet e “numa 

economia em que a mudança se apresenta como a única constante, 
verbos como ter, guardar e acumular parecem estar perdendo boa 
parte de seus antigos significados”30 (p. 25), cedendo lugar para 
um novo regime de capitalismo pós-industrial, apoiada na 

tecnologia digital. 
Em um tom receoso e mesmo com certo pessimismo, a 

Sibilia explora como os avanços tecnológicos e a maleabilidade dos 
limites éticos do homem estão possibilitando que uma nova lógica 
se instaure. 

Abandonando os limites da natureza humana, estaria o 
homem em busca de atualizações, de artificiais aprimoramentos 

para torna-lo mais rápido, mais potente, mais útil. Talvez a frase 
que melhor sintetize as ideias da autora, seria (em suas próprias 
palavras): “[...] o corpo humano parece ter perdido tanto sua 
definição clássica como a analógica solidez que outrora o 
construíra. Na esteira digital, ele se torna mais permeável, 
projetável, reprogramável”31. 

De acordo com Zygmunt Bauman, “o fenômeno do consumo 
tem raízes tão antigas quanto os seres vivos” e pode ser vista como 
uma parte de todas as formas de vida e qualquer forma de 
consumo típica de qualquer época da história da humanidade é 
uma versão levemente modificada de versões anteriores. 

 

Se reduzido à forma arquetípica do ciclo metabólico de ingestão, 
digestão e excreção, o consumo é uma condição, e um aspecto, 
permanente e irremovível, sem limites temporais ou históricos; um 

elemento inseparável da sobrevivência biológica que nós humanos 

compartilhamos com todos os outros organismos vivos32. 

                                            
30 SIBILIA, Paula. O homem pós-orgânico: a alquimia dos corpos e das almas à luz das tecnologias 
digitais, p. 25. 

31 SIBILIA, Paula. O homem pós-orgânico: a alquimia dos corpos e das almas à luz das tecnologias 
digitais, p. 17. 

32 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias, p. 37. 
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Em sua obra “Vida para consumo”, Bauman inicia sua 

narrativa a partir de três casos aleatoriamente selecionados, mas 
com um elemento em comum: todos tratam sobre os hábitos 
altamente mutáveis, inseridos em uma sociedade cada vez mais 
conectada. 

O primeiro caso foi noticiado em março de 2006 pelo 
Guardian, em informa que nos doze meses que antecederam a 
notícia, as “redes sociais” deixaram de ser o sucesso do futuro, 
para se tornarem o sucesso do momento. O crescimento 
exponencial de acessos a estes ambientes virtuais multiplicaram-se 
de forma nunca antes vista, mas atrelados a notícia de que ao 
menos 40% dos dez mais acessados, em um ano não o serão mais. 
Fazendo uma comparação entre um novo site de rede social e um 

novo bar em uma área nobre, o Guardian sentencia que é certo que 
os acessos serão direcionados para o “próximo mais novo”.  

Para Bauman, a existência nas redes sociais deixou de ser 
uma opção, para se tornar um local obrigatório para um número 
cada vez maior de jovens, homens e mulheres. Tudo isto, graças ao 
tipo certo de estímulo: a possibilidade de “se vangloriar de terem 
satisfeito uma necessidade real, generalizada e urgente”, revelando 

detalhes íntimos de suas vidas privadas de forma gráfica. “A vida 
social eletronicamente mediada não é mais uma opção”, ela passa a 
ser uma necessidade. A ausência de adesão a vida virtual 
representa uma verdadeira morte social no “mundo líquido-

moderno dos consumidores” 33. 
O segundo caso foi notícia o mesmo dia e jornal, embora em 

páginas diferentes. O mesmo Guardian informava o uso de 
sistemas informatizados para realizar um filtro das ligações 
recebidas por companhias, tornando mais eficazes a opção entre 
rejeitar ou conceder um tratamento VIP aos usuários, dependendo 
do valor da ligação para a empresa. O sistema possibilitava a 

                                            
33 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias, p. 7-9. 
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classificação dos clientes de primeira, segunda ou terceira classe, 
direcionando-os para atendimento por um agente sênior ou para 

colocar a ligação no final da fila de espera. 
Desta forma, este software viria para auxiliar os 

administradores, frente a demanda crescente de clientes ao 
telefone, assegurando uma ferramenta útil para identificar os 

clientes valiosos e os “consumidores falhos”. “Assim, como 
resultado da seleção negativa, só jogadores ávidos e ricos teriam a 
permissão de permanecer no jogo do consumo”34. 

O terceiro, e último, caso, veio poucos dias depois. Tratava-
se de notícia de que o ministro britânico do Interior, Charles 
Clarke, havia anunciado um novo sistema de imigração baseado 
em um ranking de pontuação, para atrair os melhores e mais 

inteligentes candidatos e, como consequência, por repelir os 
demais. Ou seja, uma imigração seletiva. A intenção seria atrair os 
candidatos com mais dinheiro para investir e para gastar. 

Nos três casos, as pessoas são estimuladas a se 
autopromoverem: no primeiro para assegurar a sociabilidade, no 
segundo para obter um serviço de atendimento melhor e no terceiro, 
para acumular pontuação para tornar-se um candidato atrativo.  

Assim, as três categorias de pessoas das notícias do jornal 
são forçadas a “promover uma mercadoria atraente e desejável. 
Para tanto, fazem o máximo possível e usam os melhores recursos 
que têm à disposição para aumentar o valor de mercado dos 
produtos que estão vendendo”35: elas mesmas! 

 

São ao mesmo tempo, os promotores das mercadorias e as 
mercadorias que promovem. São simultaneamente, o produto e 
seus agentes de marketing, os bens e seus vendedores (e 

permitam-me acrescentar que qualquer acadêmico que já se 
inscreveu para um emprego como docente ou para receber 

fundos de pesquisa vai conhecer suas próprias dificuldades nessa 

                                            
34 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias, p. 11. 

35 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias, p. 13. 
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experiência). Seja lá qual for o nicho em que possam ser 

encaixados pelos construtores de tabelas estatísticas, todos 

habitam o mesmo espaço social conhecido como mercado36. 

 

O mercado exige que todos se engajem no marketing, que se 
remodelem a si mesmos como mercadoria para garantir alguma 
atratividade. 

Citando Jürgen Habermas, Bauman aponta que se a 
sociedade capitalista é uma repetição de intermináveis encontros 
transnacionais entre o capital (como comprador) e o trabalho 
(como mercadoria), então o Estado capitalista deve cuidar para que 
estes encontros atinjam seu proposito e ocorram com regularidade, 
culminando em transações de compra e venda37. 

A regulação do valor do trabalho para o capital sofre 

interferência do Estado, que faz o possível para manter baixo o 
custo da mão de obra, fazendo uso de mecanismos de barganha 
coletiva e proteção do emprego. 

Na sociedade de consumidores, para se tornar sujeito todos 
devem primeiro virar mercadoria e ninguém pode manter segura 
sua subjetividade sem reinventar constantemente sua capacidade 
de se manter uma mercadoria vendável. 

De acordo com Bauman, a característica mais proeminente 
da sociedade de consumidores,  

 

é a transformação dos consumidores em mercadorias; ou antes, 
sua dissolução no mar de mercadorias em que, para citar aquela 
que talvez seja a mais citada entre as muitas sugestões citáveis de 

Georg Simmel, os diferentes significados das coisas, “e portanto 
as próprias coisas,  são vivenciadas como imateriais”, aparecendo 
“num tom uniformemente monótono e cinzento” – enquanto 

tudo “flutua com igual gravidade específica na corrente constante 

do dinheiro”38. 

                                            
36 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias, p. 13. 

37 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. 

38 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias, p. 20-21. 
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Portanto, o desafio dos consumidores, e ao mesmo tempo o 

que os motiva a manter uma incessante atividade de consumo, é 
destacar-se da massa, é “sair da invisibilidade e imaterialidade cinza e 
monótona”39, a fim de ser captado pelo olhar dos consumidores. 

 
Considerações finais 

 
Embora não se duvide da importância da abordagem 

econômica do direito do consumidor, restou demonstrado que o 
conceito de consumidor não pode estar contido por esta visão 
moderna/cartesiana, em que fornecedor, consumidor, produto e 
serviço possuem posições estaques e irremovíveis. 

A plasticidade da condição humana, a expansão das infinitas 

possibilidades com a aplicação das novas tecnologias e a 
inventabilidade do pensamento do homem aparentemente não 
pode ser contido em um conceito limitado. 

A fase sólida da modernidade, embasada na segurança, no 
consumo de bens duráveis e que caracterizava a sociedade de 
produtores, pouco a pouco cedeu lugar para a sociedade de 
consumidores, que não está fincado no desejo de estabilidade. 

Neste aspecto, a hipermodernidade parece melhor expressar 
os tais presságios que traz consigo todas estas transformações que 
não podem ser contidas pelas definições da modernidade. 

A transitoriedade entre as posições de consumidor e 

mercadoria, da sociedade de consumidores, é a demonstração de 
que os papeis se reinventam a partir das diferentes perspectivas. 

De forma crítica, Bauman lembra que neste período “líquido 
moderno” o volume e a intensidade de desejos da sociedade de 
consumo, se sobrepõe a própria satisfação das necessidades do 
indivíduo. O crescente desejo por novas mercadorias, faz com que 

                                            
39 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias, p. 21. 
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a vida cada vez mais apressada tenha base tão somente no “agora”, 
exigindo uma constante negociação com o tempo. 

Ênfase deve ser dada para a promessa de felicidade que se 
cria a partir da sociedade de consumidores que tem o ideário 
consumista (quanto mais se compra, mais próximo da felicidade), 
duramente criticada por Bauman, para quem não existe correlação 

entre riqueza e felicidade. Aliás, pelo contrário, já que o consumo 
traz consigo a necessidade de ampliar jornadas de trabalho, de 
abrir mão de relacionamentos significativos, stress, fomentando 
insegurança e medo40. 

Este estilo de vida da sociedade de consumidores passa a ser 
um dever humano, considerando pessoas de segunda classe 
aqueles que não se encaixam no padrão desejado. Por este motivo, 

é preciso tornar-se a si uma mercadoria vendável, para não se 
tornar um cidadão da subclasse de pessoas que falharam e que são, 
portanto, desnecessários para a sociedade. 

Neste sentido, se pela abordagem econômica compete ao 
Estado estabelecer as políticas públicas para regular o mercado e 
proteger o consumidor; pelo aspecto sociológico 
surpreendentemente o Estado acaba se submetendo às regras do 
mercado. Embora mantenha o poder de articular e executar as 
políticas de exclusão e inclusão, não possui mais a liberdade de 
escolher os seus critérios (de inclusão e exclusão). 

As consequências para este modelo de sociedade são 
devastadoras, pois transforma a vida humana em mercadoria. Para 

aumentar o consumo, o homem precisa ganhar mais dinheiro o 
que reduz as chances de interações significativas e abalam os 
limites da conduta ética, em nome da luta pelo pertencimento à 
sociedade de consumidores. 

Ganha-se tecnologia, facilidades de crédito, acesso amplo e 
rápido a informação e possibilita-se a vida em ambiente virtual, 
                                            
40 Para aprofundamento sobre o ciclo que se cria a partir do “endividamento” voluntário do homem, 

recomenda-se a leitura de O governo das desigualdades e La fábrica del hombre endeudado, de 
Maurizio Lazzarato. 
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praticamente viabilizando a vida plástica anunciada por Sibilia. Por 
outro lado, amplia-se a artificialidade das relações. O consumidor 

deixa de ser consumidor e passa a ser consumido, desde que tenha 
sorte, que consiga se manter relevante e atrativo. 
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Introdução 
 

Preliminarmente, é importante ressaltar que a presente 
investigação não trata de modo específico do pensamento de 
Tomás de Aquino, mas, antes, de sua influência em determinado 
contexto histórico e geográfico, em que há usos do aparelho 

conceitual deste autor. Ou seja, trata-se de ver os usos e espaços de 
uso do pensamento do Aquinate que um jurista do séc. XX – 
falamos aqui de Ruy Cirne Lima – efetivou dentro do contexto de 
construção social e jurídica de instituições no extremo sul do 
Brasil. 

Certamente se poderia perguntar sobre a relevância de se ter 
em conta tal perspectiva dos usos do pensamento de um autor, 

sobretudo quando seria de deparar-se com o comum 
reconhecimento da dinâmica do debate filosófico segundo seus 
próprios parâmetros já consagrados, em que seu objetivo central é 
compreender em primeiro lugar o plano conceitual. Nesse sentido, 
explica-se que aqui se partirá de uma proposta metodológica ainda 
em consolidação4 no cenário acadêmico brasileiro, segundo a qual 
a questão de se fazer uma reflexão sobre a produção intelectual de 
determinado autor reconhecidamente “clássico” deveria passar 
pela constatação de que existe um processo de recepção – ou então 
de adesão ou, se quisermos falar mais explicitamente, de tradução 
–, que se faz do pensamento desse autor em contextos distintos. 
Expliquemos melhor. 

Numa perspectiva mais abrangente, houve sim desde a 
consolidação de uma elite intelectual no Brasil o questionamento a 
                                            
4 A primeira abordagem metodológica é do ano de 2006 – FLORES, Alfredo de J. El diálogo entre el 
pensamiento de John Finnis y la tradición romano-germánica. In: LEGARRE, Santiago; MIRANDA 

MONTECINOS, Alejandro; ORREGO SÁNCHEZ, Cristóbal (org.). La lucha por el derecho natural: 

Actas de las Jornadas en homenaje a John Finnis, a 25 años de la publicación de 'Natural Law and 

natural rights', p. 183-192. Após, elaborou-se uma versão mais aprimorada, delineando alguns 
pontos que se entendem que são importantes para essa análise – ver: FLORES, Alfredo de J. O 

diálogo entre o pensamento de John Finnis e a tradição romano-germânica: recepção e tradução 

cultural no jusnaturalismo contemporâneo. In: MONTIEL ÁLVAREZ, A. et alii (org.). Perspectivas do 
discurso jurídico: novos desafios culturais do século XXI, p. 299-312. 
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respeito de “transplantes”, seja no plano conceitual-doutrinário 
como no normativo. Os resultados do processo colonizador 

europeu entre nós e suas consequências históricas deram base ao 
debate sobre a existência de cópia de regras e instituições de outros 
lugares. De certa forma, a projeção no debate filosófico nacional 
igualmente deu ensejo à necessidade de identificação de ortodoxias 

de correntes que surgiram em países considerados centrais no 
debate. Ou seja, considerava-se como um elemento desse processo 
de “transplante” a preservação da ortodoxia de qualquer que fosse 
a corrente filosófica que tivesse a pretensão de ter força em solo 
nacional. 

Contudo, partindo de propostas metodológicas 
contemporâneas direta ou indiretamente influenciadas pela 

sociologia do conhecimento ou pela história dos conceitos – 
visualizando-se o amplo espectro das ciências sociais e humanas 
em seus debates atuais –, propõe-se nessa pesquisa o emprego de 
instrumentos metodológicos da tradução cultural para 
problematizar a perspectiva normativa que por vezes predomina 
no debate filosófico-jurídico nacional. No dizer de tal perspectiva, 
somente é possível que se faça a “leitura correta” deste ou daquele 
discurso teórico-jurídico que foi produzido em algum país 
entendido como sendo central no debate. Pretendemos aqui ir 
além5. 

Nesse sentido, entende-se que essa aproximação possibilita 
aperfeiçoar ainda mais a compreensão da importância de um autor 

como São Tomás de Aquino, pois, logicamente, não se tratará de 
discutir a ortodoxia ou não dos usos que se fazem do pensamento 
do maior representante da Escolástica, mas a continuidade de sua 
influência ainda no séc. XX e na área jurídica, isto é, indo mais 

                                            
5 Exemplo disso é o que recorda Duncan Kennedy no seu “Prólogo” à obra do jurista colombiano Diego 
Eduardo López Medina, quando afirma a respeito deste autor que ele “no está interesado en presentar la 

lectura ‘correcta’ del canon, sino, por el contrario, en explicar cada obra canónica dentro de sus múltiples 

lecturas posibles en el contexto local” (KENNEDY, Duncan. Prólogo. In: LÓPEZ MEDINA, Diego E. Teoría 
impura del derecho: la transformación de la cultura jurídica latinoamericana, p. xiii). 
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além da própria estratégia de revitalização de sua imagem e seu 
ideário nos âmbitos filosófico ou teológico, a qual ficou conhecida 

como neotomismo. E o diferencial aqui seria aplicar esses 
questionamentos quanto à recepção dentro do jusnaturalismo 
clássico, o qual, desde o ponto de vista de alguns de seus 
divulgadores, discursivamente apresenta pretensões de ser sempre 

ortodoxo e em geral não apresentar dissensões internas. 
Mediante essa explicação preliminar e introdutória do tema, 

entende-se que é possível adentrar na proposta metodológica que 
identificamos de forma mais exata como “tradução cultural”. 
 
1. A proposta metodológica da “tradução cultural” 

 

Aqui se faz necessário apresentar o encaminhamento da 
análise. Nesse sentido, é preciso afirmar sobre a “tradução 
cultural” 6  que, mediante a utilização de algumas de suas 
estratégias, realmente se percebe que há uma dimensão de análise 
que pode ultrapassar os umbrais que foram estabelecidos pelo 
debate filosófico mais convencional – o qual se manifesta como 
estratégia da disciplina filosófica. Isso porque, ao final, resta 
demonstrado que os usos e as influências não se restringiriam às 
questões internas de tal debate7. 

Está claro que isso pode significar o reconhecimento de um 
ponto de vista que muitas vezes é entendido como “externo” ao 
método filosófico. Entretanto, a dimensão que vai mais além do 

aparelho conceitual muitas vezes é relevante, quando se quer 
apurar também os usos culturais do pensamento de um autor, 

                                            
6 A terminologia empregada de “tradução cultural” remonta a Peter Burke (e.g. BURKE, Peter. 
Hibridismo cultural, p. 39-63, 77-99). 

7 Em outro trabalho, comentamos sobre o tema: “Assim, o sentido de tradução que (...) aqui será 

investigado é compreendido em sentido amplo, (...) significando tanto a versão de um texto para 
outro idioma, como a introdução e a necessária adaptação de estilos de pensamento a contextos 

políticos, econômicos e institucionais distintos do originário” – FLORES, Alfredo de J.; CASTAGNA 

MACHADO, Gustavo. Tradução Cultural: um conceito heurístico alternativo em pesquisas de história 
do direito. História e Cultura, v. 04, n. 03, p. 118-139, 2015. 
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ainda que cheguem a ser considerados como heterodoxos em 
algum momento. 

Em outros termos, deve-se ter em conta que toda vez que se 
enunciou a pretensão de retornar ao pensamento de Tomás de 
Aquino, isso não se deu sempre da mesma maneira durante a 
história do Ocidente, ainda mais quando se aproxima a época 

atual. Há de se levar em consideração que, desde a ascensão do 
giro hermenêutico em meados do séc. XX, surgiram algumas 
perspectivas que colocaram em discussão os cânones tradicionais 
do debate filosófico-jurídico. Por isso, deve-se cogitar que tais 
perspectivas poderiam vir a apresentar novos elementos que 
ajudariam na compreensão das leituras sobre a obra e o 
pensamento de autores clássicos, de modo especial Tomás de 

Aquino e o tomismo. 
Por essa razão, indo além de algum purismo teórico-

sistemático, o que muitas vezes ocorreu como projeção de outras 
lentes sobre São Tomás, nesta investigação se buscará fazer a 
análise dos desdobramentos do pensamento tomista desde dois 
critérios que representam os já mencionados novos aportes 
metodológicos: de um lado, o contexto do neotomismo do séc. XX 
em países considerados “periféricos” no cenário acadêmico, como 
seria o caso de Brasil; de outro, a materialização de alguns 
conceitos da teoria tomista na área do Direito, como na teoria da 
justiça8. 

Desde esse ponto de vista, utiliza-se essa metodologia 

mediante o estudo sobre o exemplo concreto do uso do 
pensamento tomista realizado por um jurista sul-rio-grandense de 
meados do séc. XX – falamos aqui de Ruy Cirne Lima (1908-1984), 
que foi um reconhecido publicista, na área de Direito 

administrativo, mas também um renomado pensador católico, e 

                                            
8 O aspecto jurídico aqui valoriza a distinção entre os planos do conhecimento, ressaltando a prudência – 

ver: BOFF, Guilherme; FLORES, Alfredo de J. Verdad práctica y ciencia jurídica. Una breve reflexión sobre 

los tres niveles del conocimiento jurídico. In: CIANCIARDO, Juan et alii (org.). Filosofía práctica y derecho: 
Estudios sobre teoría jurídica contemporánea a partir de las ideas de C. I. Massini C., p. 99-111. 
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que falou de um “direito cristão” enquanto arquétipo do direito 
positivo9, tendo uma peculiar visão jusfilosófica a respeito da 

relação jurídica. 
 

2. O tomismo em cenários de irradiação e recepção 
 

Essa visão de Cirne Lima ao apresentar um “direito cristão” 
como modelo para o direito positivo pode ser analisada desde 
várias formas10. Numa primeira delas, estar-se-ia a falar de um 
modo de ser do jusnaturalismo dentro de um determinado 
contexto. Não se pode negar que, como já se mencionou acima, o 
contexto do neotomismo do séc. XX em países considerados muitas 
vezes como “periféricos”, como se poderia enquadrar o Brasil 

dentro do debate acadêmico do jusnaturalismo dessa mesma 
época, tem a sua importância. A preocupação que estaria na mente 
do jurista gaúcho, quando se pensa que fala de um modelo para o 
direito positivo, seria a de aproveitar das fontes de São Tomás e da 
tradição jurídica luso-brasileira aqueles elementos essenciais para 
a construção social e institucional de sua realidade. E isso passaria 
pela identificação de referências que Cirne Lima tinha em sua 
época e de determinadas estratégias discursivas que, em conjunto, 
representariam o método jurídico que empregava, o qual 
apresentava um carácter jusnaturalista. 

Se fosse possível aprofundar mais essa perspectiva, seria 
possível entender que Cirne Lima – um autor que, como diziam 

seus pares, controlava de memória os textos justinianeus, como o 
Digesto, e conhecia muitíssimo sobre a obra de São Tomás – não 
era outra coisa que um jurista típico do cenário da especialização 

                                            
9 Vale ressaltar que Cirne Lima foi reconhecido autor da dogmática jurídica regional e nacional desde 

a década de 1930, tendo seu manual de Direito administrativo publicado até o momento atual – a 

edição original foi de 1937: LIMA, Ruy Cirne. Princípios de Direito administrativo brasileiro. Vol. I 
(Parte geral). Porto Alegre: Globo, 1937. 

10 Tomaremos por base o texto central do autor, em que apresenta sua teoria jurídica – LIMA, Ruy 
Cirne. Preparação à dogmática jurídica. 
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do conhecimento que Weber já havia apontado em começos dos 
Novecentos. Ou seja, que recebeu o influxo da visão de ciência 

jurídica 11  de seu tempo, e não mais o modelo retórico que 
predominara nas primeiras Faculdades de Direito de Brasil no séc. 
XIX e que ainda tinha força, por exemplo, na Espanha com o 
isabelismo12. Em definitivo, fala-se aqui de um jurista no extremo 

sul do Brasil, de notória identidade neotomista, mas num lugar que 
não é central nem em seu próprio país à época. 

Partindo do enfoque dessas novas metodologias, poder-se-ia 
enquadrar esse autor como alguém que está inserido em um “local 
de recepção”13, sendo que apenas seria relevante se porventura 
pudesse acompanhar o debate nos “locais de produção” do 
conhecimento tomista. O problema é que tal locus da produção 

discursiva e aqueles agentes que “produzem” dito discurso com 
seus cânones igualmente demandariam uma ortodoxia, de onde 
poderiam determinar estratégias ou discursos de legitimação. E se 
a excelência do debate somente viesse a ser encontrada nesses 
mesmos locais, quem opera a “recepção” desses produtos em 
lugares “periféricos” claramente não teria condições de ser alçado a 
um protagonismo intelectual de “produção”. Por óbvio que isso se 
dá desde vários níveis, dependendo de redes e modos de inserção 
nos debates centrais. No cenário de meados do séc. XX, isso 
poderia significar missões e comitivas de professores visitando os 

                                            
11 Deve-se recordar a ascensão do discurso do jurista-cientista muitas vezes como superação do 
mencionado bacharelismo do séc. XIX, conforme nos recorda Dominichi Miranda de Sá em sua 

importante obra – SÁ, Dominichi Miranda de. A ciência como profissão: médicos, bacharéis e 
cientistas no Brasil (1895-1935). 

12 Sobre o jurista do período isabelino espanhol, ver: PETIT, Carlos. Discurso sobre el discurso: 
oralidad y escritura en la cultura jurídica de la España liberal, p. 60-85. 

13 A terminología de local ou lugar de “produção” e de “recepção” advém dos escritos de Diego López 

Medina – LÓPEZ MEDINA, Diego E. ¿Por qué hablar de una ‘Teoría impura del Derecho’ para 

América Latina? In: BONILLA MALDONADO, Daniel (org.). Teoría del derecho y trasplantes 
jurídicos. Cf. a tradução em que colaboramos e que saiu publicada no Brasil: LÓPEZ MEDINA, Diego. 

Por que falar de uma ‘teoria impura do direito’ para a América Latina?. Tradução de Matheus Neres 

da Rocha e Alfredo de J. Flores. Cadernos do Programa de Pós-graduação em Direito da UFRGS, vol. 
11, n. 01, p. 03-48, 2016. 
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lugares centrais do debate, ou ainda uma estância de estudos 
doutorais ou de pesquisa, com todas as dificuldades que se 

poderiam imaginar para a época. Mesmo assim, haveremos de 
concordar que existiram centros de excelência que, por outro lado, 
estabeleceram pontes (pensemos nos casos de exilados), sem que 
isso propriamente significasse uma doutrinação. 

No entanto, ainda que se possa compartilhar que Cirne Lima 
estivesse em um lugar que se reconheça como de “recepção” do 
tomismo, sua história e sua atuação profissional nas cátedras e 
cargos públicos reforçam que ele, em concreto, foi um ponto de 
irradiação da cultura católica neotomista não só em sua região, 
mas em todo o país. Bem, com isso surge uma questão: qual 
seriam os elementos de identificação dessa leitura de São Tomás 

feita por Cirne Lima e qual o caminho que ele utilizou para falar de 
e defender um “direito cristão”? 

 
3. Os fundamentos de um “direito cristão” e a relação jurídica 

 
Quanto aos elementos identificadores do pensamento de São 

Tomás na obra de Cirne Lima, não temos como esgotar o conjunto 
de sua obra, uma vez que produziu muito em direito, não só 
artigos científicos e livros como também jornais. Ou seja, 
identificar um espírito tomista em textos de direito administrativo 
não parece ser o melhor nesta etapa. Por outro lado, alguns textos 
específicos desse autor se enquadrariam no estilo da linguagem 

cristã da filosofia política da época; e, sobretudo, havia ainda os 
textos de filosofia jurídica, pois Cirne Lima partilhava da 
convivência com o seu grande amigo, Armando Câmara, jusfilósofo 
largamente reconhecido naquele contexto. Não se pode esquecer 

que à época faziam parte da chamada “Geração católica” 14, com 

                                            
14 Sobre a “Geração católica”, há inúmeros trabalhos explicando a articulação que congregações e o clero 

de maneira geral em Porto Alegre fizeram para formar lideranças católicas em vários cenários sociais– 
Universidade, política, carreiras jurídicas. Nesse sentido, sobre o foco trabalhado pelos integrantes deste 

grupo, Lorena Monteiro afirma, sobre a tradição de pensamento que o grupo católico buscou impor em 
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representação nas cátedras universitárias da região, e que a todo 
momento empregavam o pensamento de São Tomás. 

Se tomarmos o seu principal escrito nesse estilo, intitulado 
“Preparação à dogmática jurídica”, Cirne Lima explica o emprego 
de uma noção como a de “direito cristão” porque havia um papel 
para a caridade cristã se desenvolver dentro de cada relação 

jurídica. Sucintamente, seguindo a São Tomás, recorda que todas 
as virtudes, inclusive a justiça, dependeriam da caridade, e que, 
conforme o pensamento cristão, nenhuma relação jurídica existe se 
não respeitar a Deus. E essa presença divina se configura na 
relação jurídica não mais na forma técnica comum, a 
bilateralidade, mas, ao contrário, em decorrência da caridade 
cristã, a presença de Deus se daria na relação, perfazendo-a e 

convertendo-a em trilateral. 
Retornando ao argumento principal, o que Cirne Lima diz 

sobre esse “direito cristão”? 
Bem, justamente no capítulo final de dita obra, intitulado 

“Os fundamentos do direito cristão”15, busca justificar essa noção. 
Assim, começa com um primeiro parágrafo recordando que não se 
poderia estabelecer total correspondência entre o Direito romano e 
a lei cristã16. Como anota Cirne Lima, nem mesmo Justiniano havia 
alcançado tal objetivo17. Ainda que houvesse tentado preservar a 
tradição – “os nomes dos jurisconsultos antigos” –, quanto à 
doutrina, salvou apenas “o que era adaptável à nova concepção do 

                                                                                             
todas as áreas que atuou, que seria “baseado no humanismo cristão, da primeira fase de Jacques de 

Maritain, difundida nos cursos do Padre Werner e nos livros de Alceu Amoroso Lima” (MONTEIRO, 

Lorena Madruga. A elite católica no RGS e a disputa por espaços sociais de atuação com a oligarquia 
positivista: o caso da Universidade, 1930-1940. Anais do 31º Encontro Anual da ANPOCS, de 22 a 26 de 
outubro de 2007 – Caxambu, MG. ST 16: Elites e instituições políticas, p. 27). 

15 Esse texto foi publicado inicialmente em separado – LIMA, Ruy Cirne. Por um direito cristão. Foi 
acrescentado no final do livro “Preparação à dogmática jurídica”, em sua segunda edição. 

16 §1 Direito positivo e Direito cristão (LIMA, Ruy Cirne. Preparação à dogmática jurídica. cit., p. 233-235). 

17 Cirne Lima afirma que Justiniano buscou “impor a competente forma, segundo a ciência e o vigor do 

intelecto, que haviam sido dados pelo Senhor Deus e Jesus Cristo, Salvador nosso, a todos os materiais, 
reunidos na sua recopilação magnífica” (LIMA, Ruy Cirne. Preparação à dogmática jurídica. cit., p. 233). 
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mundo”18, nas palavras do próprio autor. Aponta o mesmo sobre a 
Lei Sálica, que sofreu alterações no que havia sido estabelecido pelo 

costume pagão, o qual deveria ceder espaço ante a lei cristã. Apesar 
disso, Cirne Lima registra que, à consciência dos reis daquele 
tempo, se recordava a advertência de que a lei divina deveria 
prevalecer19. Assim, mediante o resgate histórico da legislação 

tradicional, Cirne Lima afirma de modo preliminar a 
“impossibilidade de um sistema de normas jurídicas positivas, 
perfeitamente capaz daquela qualificação”20 de cristão. 

Com isso, avança21 no raciocínio com uma pergunta: haveria, 
contudo, ao menos em teoria, um arquétipo ideal de direito 
positivo, que seria um direito cristão, formalmente como tal? Para 
responder, recorda que uma justiça cristã, formalmente enquanto 

tal, não existiria. Isso porque o débito é o objeto da justiça, ou 
citando São Tomás, “(...) proprius actus justitiae nihil aliud est, 
quam reddere unicuique quod suum est”22. Mas a realização da 
justiça se dá pela obrigação, isto é, pela atribuição a cada um do 
que lhe é devido.  

Acrescenta depois que a não coincidência entre débito e 
obrigação explicaria a diferença entre Santo Agostinho e São 
Tomás acerca da justiça23. Se o primeiro define a justiça a partir do 
amor, São Tomás o faz desde a proporção. Agostinho põe ênfase na 
obrigação, a affectio que move no sentido do cumprimento da 
obrigação, enquanto São Tomás fala do débito, da coisa devida. 

                                            
18 LIMA, Ruy Cirne. Preparação à dogmática jurídica. cit., p. 233. 

19 Por isso dizia-se que: “se são cristãos, serão julgados, no Dia do Juízo, não segundo as leis sálicas, mas 
segundo as leis divinas e apostólicas” (LIMA, Ruy Cirne. Preparação à dogmática jurídica. cit., p. 235). 

20 LIMA, Ruy Cirne. Preparação à dogmática jurídica. cit., p. 235. 

21 §2 “Debitum” e “Obligatio” (LIMA, Ruy Cirne. Preparação à dogmática jurídica. cit., p. 235-238). 

22 LIMA, Ruy Cirne. Preparação à dogmática jurídica. cit., p. 237. Como em outras citações, Cirne 

Lima não fez acompanhar sua tradução. Na edição da Suma publicada pela editora Loyola 

encontramos a seguinte tradução: “(...) o ato de justiça consiste precisamente em dar a cada um o 
que é seu” (TOMÁS DE AQUINO. Suma teológica: justiça, religião, virtudes sociais. Vol. 6. II Seção da 
II Parte – Questões 57-122, p. 74). 

23 §3 Justiça e caridade (LIMA, Ruy Cirne. Preparação à dogmática jurídica. cit., p. 238-241). 
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Todavia, a affectio nem sempre é caridade, como para os pagãos 
não o seria, embora pudesse sê-lo. Com isso Cirne Lima inicia um 

argumento tendo em conta seu campo de atuação, o direito. 
Quando a affectio não é meramente amor comum, mas verdadeira 
caridade, muito mais do que resultar na satisfação da obrigação, se 
dá a efetiva transformação da obrigação, pois, citando São Tomás, 

“manifesto é (...) que pela caridade se ordenam os atos de todas as 
virtudes último fim; e nessa medida, aquela dá forma aos atos de 
todas as virtudes, e por isso diz-se que é a forma das virtudes”24. 

Na sequência, retorna a São Tomás quando este recorda a 
pedagogia de Deus pela qual em seu Reino deu uma lei aos 
homens, ainda que a vivam, e a perfeição aos que poderiam 
alcançar maior capacidade nas coisas divinas25. Assim, se há uma 

só justiça – por isso não se fala de uma justiça cristã como espécie 
–, e, portanto, o débito segue uma ordem de preceitos, é variada a 
capacidade humana de obrigar-se, segundo sua condição – o que se 
refere à realização da justiça como fim, como uma obrigação. 

                                            
24 A tradução do original em latim – “(...) manifestum est (...) quod per charitatem ordinantur actus 
omnium aliarum virtutum ad ultimum finemi; et secundum hoc ipsa dat formam actibus omnium 

aliarum, virtutum; et pro tanto dicitur esse forma virtutum” – oferecida por Ruy Cirne Lima (Preparação 

à dogmática jurídica. 2ª ed. Porto Alegre: Livraria Sulina, 1958, p. 239-240) não difere da encontrada na 

recente edição da Loyola: “(...) é evidente (...) que a caridade ordena os atos de todas as virtudes para o 
fim último. Assim sendo, dá também forma aos atos de todas as outras virtudes. Por essa razão diz-se que 

ela é a forma das virtudes (...)” (TOMÁS DE AQUINO. Suma teológica: a fé, a esperança, a caridade, a 
prudência. Vol. 5. II Seção da II Parte – Questões 1-56, p. 309). 

25 A tradução do original em latim – “sicut paterfamilias in domo alia mandata proponit pueris, et 

alia adultis: ita etiam unus rex Deus, in uno suo regno, aliam legem dedit hominibus adhuc 
imperfectis existentibus, et aliam perfectioren jam manductis per priorem legen ad majorem 

capacitatem divinorum” – oferecida por Ruy Cirne Lima (Preparação à dogmática jurídica. cit., p. 

240) – “tal como o pai de família estabelece, em casa, preceitos diversos para as crianças e para os 
adultos, assim também Deus, rei único em seu reino único, uma lei deu aos homens que ainda vivem 

na imperfeição, e outra mais perfeita aos já conduzidos por aquela primeira a maior capacidade das 

cousas divinas” – aproxima-se da disponível na edição da Loyola, na qual se lê: “(...) como o pai de 

família propõe ordens diferentes às crianças e aos adultos, assim também o único rei Deus, em seu 
único reino, deu uma lei aos homens ainda vivendo imperfeitamente, e outra perfeição aos já 

conduzidos pela lei anterior à maior capacidade das coisas divinas” (TOMÁS DE AQUINO. Suma 

teológica: os hábitos e as virtudes, os dons do Espírito Santo, os vícios e os pecados, a Lei Antiga e a 
Lei Nova, a graça. Vol. 4. I Seção da II Parte – Questões 49-114, p. 538). 
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Desse modo, Cirne Lima explica que a existência de um 
“direito cristão”, enquanto tal, formalmente dependeria da 

possibilidade de que a caridade cristã venha a animar as relações 
reguladas pelo direito26. A natureza e a extensão do influxo da 
caridade nas relações jurídicas – considera o autor – fundam-se na 
história da Era cristã. Acrescentaria que, mesmo se o débito fosse 

invariável, a caridade cristã transformaria radicalmente a 
obrigação em si mesma, daí afirmar que, “ao toque da caridade 
cristã, a relação jurídica se desdobra e se enriquece: bilateral que 
era, mostra-se agora trilateral”27. E aqui entra no tema da vontade 
nas relações jurídicas, pois à vontade das pessoas humanas se 
acrescentaria a da pessoa divina28. 

Em outros termos, Cirne Lima afirma que, como “o fim da 

lei é o Cristo” – agora citando as Escrituras (Rom. 10, 4) –, então a 
Deus estaríamos associados na operação jurídica, na execução da 
lei29. E se “somente a caridade estabelece o vínculo perfeito; 

                                            
26 §4 A concepção cristã da relação jurídica (LIMA, Ruy Cirne. Preparação à dogmática jurídica. cit., 
p. 241-250). 

27 LIMA, Ruy Cirne. Preparação à dogmática jurídica. cit., p. 242. 

28 “Deus não mais é, apenas, o legislador, o sujeito da regra jurídica, do direito objetivo; é ator no drama 
jurídico, regido pela lei, sujeito da relação jurídica, sujeito de direito subjectivo” (LIMA, Ruy Cirne. 

Preparação à dogmática jurídica. cit., p. 242). Note-se que o ponto de vista que se manifesta nessa 

linguagem de Cirne Lima é condizente com sua leitura de filosofia do direito – no entanto, quando esse 

autor trabalha com a linguagem da dogmática jurídica, não explora esse enfoque jusnaturalista – assim, 
quando fala a respeito da relação jurídica administrativa, num capítulo específico de seu manual, desde 

sua edição original (LIMA, Ruy Cirne. Princípios de Direito administrativo brasileiro. v. I, cit. p. 58 et seq.), 

reforça o ponto técnico-jurídico, o que não significa que renegue sua visão filosófico-jurídica do tema. O 

mesmo havia feito em artigo que publica na Revista da Faculdade de Direito em que lecionava (hoje a 

UFRGS), quando põe o papel da vontade nas relações de direito administrativo como livre, mas não 

autônoma (LIMA, Ruy Cirne. Primeira lição de um breve curso de direito administrativo. Revista da 
Faculdade de Direito de Porto Alegre, v. I, n. 2, p. 48-52, esp. p. 48, 1950), fazendo menção à primeira 

edição de seu livro “Preparação à dogmática jurídica” de 1949. Em publicação posterior enfatiza o papel da 

relação de administração: “Entre a noção de direito subjetivo e a de relação de administração, a 
diferenciação é, pois, acidental, e não essencial; quantitativa (em têrmos de autonomia da vontade), e não 

qualitativa. Acidental, porém, ou quantitativa, a diferenciação é real, e as duas noções coexistem, assim no 

Direito Privado, como no Direito Público. No Direito Administrativo, o discrime entre as duas noções é 

capital, por isso que, conquanto ambas lhe sejam, igualmente, aceitas, base última da construção 
sistemática da disciplina não é a noção de direito subjetivo, senão a de relação de administração” (LIMA, 
Ruy Cirne. O Código civil e o direito administrativo, p. 33). 

29 LIMA, Ruy Cirne. Preparação à dogmática jurídica. cit., p. 242. 
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somente ela realiza a plenitude da lei”30. Ademais, recordando a 
Tomás de Aquino, uma vez que todas as virtudes são formadas 

pela caridade, também a justiça o seria31. Logo, nenhuma relação 
existe que, imediata ou mediatamente, não venha a respeitar a 
Deus. O jurista vai mais longe: a participação de Deus se daria 
simbolicamente.  

Conforme esse entendimento, o Direito cristão materializar-
se-ia na perfeição da ordem jurídica pelo primado de Deus quanto 
ao “meu” e ao “teu”, isto é, quanto ao objeto da justiça. Sucederia, 
assim, a elevação gradativa das relações jurídicas ao vértice cristão, 
isto é, a Deus, e nisso consistiria o aperfeiçoamento do Direito 
positivo depois do Cristo. Ao débito para com o homem – “a túnica, 
os mil passos”, a exemplo de Mt 5, 40-41 –, somar-se-ia, portanto, 

a obrigação para com Deus – “o manto”, “outros dois mil passos”32. 
A relação jurídica cristianizada, todavia, não suporia a cessão de 
todos os seus bens pelo devedor, tampouco a renúncia ao débito da 
parte do credor – e tal não fora exigido de Zaqueu, em Lc 19, 8-9, 
também mencionado. No raciocínio do jurista, “na verdade, o que 
o cristianismo reclama é simplesmente o reconhecimento da 
participação divina nas relações jurídicas entre os homens”, o qual 
poderia operar eficazmente no plano simbólico33. 

Quando a dificuldade de medir e de pesar, ou de conversão e 
de cálculo da moeda – hipóteses aventadas por Cirne Lima, 
recordando também o diálogo de Portia e Shylock na tragédia 
shakespeariana “O mercador de Veneza” 34  –, impedisse a 

                                            
30 LIMA, Ruy Cirne. Preparação à dogmática jurídica. cit., p. 242-243, referindo, sucessivamente, Col. 
3, 14 e Rom. 13, 10. 

31 LIMA, Ruy Cirne. Preparação à dogmática jurídica. cit., p. 243. 

32 LIMA, Ruy Cirne. Preparação à dogmática jurídica. cit., p. 244. 

33 LIMA, Ruy Cirne. Preparação à dogmática jurídica. cit., p. 244. 

34 O trecho citado no original – “If the scale do turn, But in the estimation of a hair, Thou diest and 

all thy goods are confiscate” – recebeu a seguinte tradução em edição portuguesa – “(…) se o fiel se 

mexer, Nem que seja na grossura de um cabelo, Tu morres, e todos os teus bens são confiscados” 
(SHAKESPEARE, William. O mercador de Veneza, p. 115). 
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determinação estrita do débito, e, por consequência, ao devedor 
não coubesse senão restituir débito superior ao qual se obrigara, a 

diferença não seria do credor por direito. Nesse caso, a diferença 
caberia ao credor apenas “pro donato”, ou seja, “como se Deus lhe 
desse, por intermédio do devedor, e esta, a seu turno, o houvesse 
dado a Deus, através do credor”35. Na percepção de Cirne Lima, 

esse “principium christianum” haveria de ser o “princípio do 
comércio jurídico entre os homens”36.  

Assim, quando a obrigação desbordasse para além do que 
fosse meramente devido, como ocorre na superveniência de 
circunstâncias extraordinárias e imprevisíveis, ali entraria a 
“portio Dei” – o caráter trilateral estabiliza e retifica a relação 
jurídica, pois não se reduziria a uma visão dura do direito37. De 

outro modo, se ao intérprete e julgador bastasse o direito 
positivado, e nada mais, o cumprimento estrito e coercitivo da 
obrigação seria sempre moral per se, nada mais importando, ainda 
que custasse o martírio e o sacrifício do devedor38. 

Por isso Cirne Lima concebe que a mediação da caridade 
cristã entre o débito e a obrigação significaria a mediação de Deus 
entre as duas pessoas humanas, evitando assim o desequilíbrio e a 
exploração que resultariam da ausência da reta medida antes 

                                            
35 LIMA, Ruy Cirne. Preparação à dogmática jurídica. cit., p. 246 

36 LIMA, Ruy Cirne. Preparação à dogmática jurídica. cit., p. 246. 

37 A trilateralidade da relação produz “o efeito estabilizador e retificador, que o terceiro ramo de 

relação jurídica, assim concebida, passa a exercer sobre os dois outros” (LIMA, Ruy Cirne. 
Preparação à dogmática jurídica. cit., p. 246). 

38 Ao comentar passagem de Georg Jellinek (1851-1911), a cujo filho, o administrativista Walter Jellinek 

(1885-1955), proveu ajuda material ao tempo do regime nazista, como relata Paulo Alberto Pasqualini 

(PASQUALINI, P. A. Ruy Cirne Lima: Jurista e professor emérito. Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, n. 23, 2003, p. 181), cristaliza-se o modo como se dá a 

vinculação do Direito à justiça no pensamento de Cirne Lima: “Georg Jellinek, no século XIX, entende, 

porém, que se o credor, de coração duro, arrebatar os últimos teres e haveres do pobre devedor, a sua 

ação terá que ser havida por moral, enquanto se adscreve ao direito como mínimo ético; mas, acrescenta, 
o credor agiria de modo mais moral (‘sittlicher’), se remitisse a dívida ao devedor. Tais subversões da 

justiça, na estrutura da relação jurídica, moderam-se ou desaparecem na relação cristãmente concebida, 

graças à função estabilizadora e retificadora daquele terceiro ramo da relação, capaz de manter em 
equilíbrio, por si só, os dois restantes” (LIMA, Ruy Cirne. Preparação à dogmática jurídica. cit., p. 247). 
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presente. Juridicamente, a solução dita pagã seria a resolução do 
contrato; já a solução cristã seria a correção da relação, 

“discriminando-se, apenas, pelo ofício do juiz, na comutação das 
prestações, a ‘portio Dei’, da ‘portio hominum’, para negar ao 
homem o que somente poderia caber a Deus” 39. Com esse passo 
final na argumentação seria possível falar em um “direito cristão”, 

para o qual o mandamento “Dai (...) a Deus o que é de Deus” (Mt 
22, 21; Mc 12, 17; Lc 20, 25) “é e será, por todo o sempre, seu 
princípio maior”40. 

Daí que, dando consequência à compreensão de que o 
mesmo Deus veio aos homens e está entre nós, a caridade cristã 
tem lugar em todos os âmbitos da ação e do convívio humano, 
inclusive nas relações reguladas pelo direito41. Mais ainda, a própria 

ordenação jurídica deveria incorporar em sua letra essa realidade 
fundamental. Contudo, a cognição de determinados preceitos da lei 
natural, por sua vez, pressuporia a fé inspirada pela caridade. 
Seriam, afinal, princípios sem outra promulgação que sua inscrição 
no coração humano e, porque primeiros e evidentes, por analogia 
seriam considerados preceitos da lei natural e constituiriam o 
núcleo fundamental da “lex christiana”, ou seja, do dito “direito 
cristão”, formalmente enquanto tal. 

Por fim, sobre os princípios da lei cristã 42 , como o 
reconhecimento do que é próprio de Deus43 e a correlação que o 
homem deve para com Ele44, por intermédio da caridade cristã, 
eles informariam a justiça humana. Para Cirne Lima, desde esses 

dois princípios, se deduz a conversão do direito positivo e, por 

                                            
39 LIMA, Ruy Cirne. Preparação à dogmática jurídica. cit., p. 249. 

40 LIMA, Ruy Cirne. Preparação à dogmática jurídica. cit., p. 250. 

41 §5 O Direito Cristão (LIMA, Ruy Cirne. Preparação à dogmática jurídica. cit., p. 250-256). 

42 §6 Os princípios da lei cristã (LIMA, Ruy Cirne. Preparação à dogmática jurídica. cit., p. 256-259). 

43 “Dai a Deus o que é de Deus” (Mt 22, 21; Mc 12, 17; Lc 20, 25). 

44 “Fazei aos homens o que Deus vos faz” (Jo 13, 15). 
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consequência, sua elevação45. As formas de concretização seriam 
variadas, assim como são as técnicas jurídicas, passíveis de 

adequação pelo homem às suas necessidades conforme as 
condições, inclusive culturais, de cada época e lugar. 
 
Conclusão 

 
O relato anterior foi elaborado com base em texto de Cirne 

Lima em que se mostra seu caráter “inventivo”, desde as bases que 
constam em Tomás de Aquino. Alguém poderia questionar, a partir 
do enfoque da disciplina filosófica, vários dos elementos 
apresentados como não propriamente tomistas. Havia a linguagem 
jurídica com suas idiossincrasias, o que de fato não deve remontar 

diretamente ao Aquinate. A presença de Deus em cada relação 
jurídica poderia ser vista a partir de uma perspectiva mais 
metafórica, ou talvez como um uso de uma “endoxa” técnico-
jurídica de seu tempo – e sobre a relação “trilateral” já falavam os 
autores de direito processual desde antes. De todo modo, existem 
dados importantes que reforçam a peculiaridade dessa 
contribuição de Cirne Lima como uma materialização do ideário 
neotomista. 

Está claro que em seus textos Cirne Lima não busca entrar 
no debate a respeito da melhor interpretação do tomismo à época, 
se é aquela de Ramírez, ou de Fabro ou de Maritain, os quais eram 
os mais renomados comentaristas do neotomismo. Ainda que se 

saiba que aos juristas agrade um pouco de erudição, seus discursos 
normalmente percorrem o caminho da filosofia prática à ciência e 

                                            
45  A essência do direito cristianizado não se fundaria, portanto, em alicerces terrenos, 

inevitavelmente históricos e passageiros. Ao contrário, “(...) o essencial é a cúpula, invisível a olhos 

sem fé, sem esperança e sem caridade” (LIMA, Ruy Cirne. Preparação à dogmática jurídica. cit., p. 

258). “Sem cúpula, a cidade cristã tornar-se-á cidade morta, e morta a sua lei, mortas ambas, à fome 
dos carismas essenciais. A cúpula da cidade e da lei cristã não é, de resto, uma abóbada inerte, é o 

mesmo Cristo, Deus e Homem verdadeiro, o único Mediador entre o céu e a terra. Na verdade, o 

Deus feito homem é a cúpula do direito cristão, ordem de convívio, segundo a justiça de Deus com os 
homens” (LIMA, Ruy Cirne. Preparação à dogmática jurídica. cit., p. 259). 
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à técnica. Não devemos imaginar coisa diversa com relação a Cirne 
Lima. 

De fato, Cirne Lima teve contato com jesuítas alemães que 
vieram em missão e formaram na primeira metade do século XX 
uma elite intelectual no Rio Grande do Sul que depois resultou ser 
chamada de “Geração católica”. Esses jesuítas eram formados em 

filosofia, geografia, matemática e atuavam com um aporte de 
bibliotecas que a Companhia em regra buscava estabelecer em seus 
colégios, com um bom material também de teologia. Se 
analisarmos desde um ponto de vista formal o capítulo que 
comentamos, há 32 referências a Tomás de Aquino, normalmente 
das partes dos Tratados da justiça e do direito. Se considerarmos o 
livro do jurista integralmente, há varias citações de outras obras do 

Aquinate, sempre em profusão. Sem dúvida alguma, São Tomás 
está presente na obra de Cirne Lima.  

A autoridade à qual Cirne Lima recorre reiteradamente para 
fundamentar sua tese acerca de um direito cristão é, 
inegavelmente, São Tomás. A respeito das 32 referências 
mencionadas, a obra escolhida foi a Suma teológica, cujas questões 
e artigos são tantas vezes citados num texto de apenas 29 páginas. 
O conjunto de referências era formado por diversas partes da 
Suma: Ia; Ia-IIae; IIa-IIae; IIIa. Constata-se que buscou sobretudo 
as questões relativas à vinculação da pessoa humana com a 
vontade divina, que se expressaria pela adesão e observância da lei 
natural, possibilitada pelas virtudes teologais. 

Com isso, Cirne Lima primeiro definiu a matriz teórica a que 
associava sua proposta, e da qual se valeu para elaborá-la, 
adotando, assim, as noções de justiça e de direito de Tomás de 
Aquino. Depois, buscou anotações acerca das virtudes teologais, da 

lei divina e da lei natural e, especificamente, da caridade, para 
caracterizar sua tese. Posteriormente, nesse mesmo tom, recolheu 
noções sobre a possibilidade e a capacidade humana para conhecer 
e efetivamente orientar-se segundo a lei natural, razão pela qual 
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faz referências a pontos sobre a graça, as virtudes teologias, a lei 
divina e as virtudes infundidas. 

Em síntese, resta consolidada a percepção da perspicácia do 
jurista em apresentar a caridade cristã como ponto central do 
debate sobre a justiça e o direito positivo, definindo a relação 
jurídica muito além dos padrões da dogmática jurídica positivista, 

porém, antes, desde uma visão cristã da participação da vontade 
divina em cada ato social que tenha um sentido jurídico. 
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Considerações iniciais  

 
A defesa da ideia de liberdade de pensamento está diretamente 

ligada às reivindicações que se intensificaram ao longo da revolução 
industrial: liberdade de imprensa, liberdade de difusão do 
conhecimento científico, liberdade religiosa. Outra feita, também é a 
última instância de liberdades políticas em geral, como a liberdade de 

livre associação, opiniões a respeito dos rumos da economia, direitos, 
deveres e limites do Estado e seus respectivos membros. John Stuart 
Mill trouxe essa discussão para o ambiente da ética utilitarista, 

                                            
1 O presente trabalho foi apresentado no Grupo de Pesquisa Filosofia do Direito da ULBRA e 

publicado em uma primeira versão na Revista Reflexões. Agradeço o professor Leandro Cordioli, 

coordenador do grupo, pelas importantes críticas que resultaram em aprimoramentos, e o professor 

Ricardo George de Araújo Silva, editor da revista, pela cedência do material para publicação no 
presente livro. 

2 Doutor em Filosofia (PPGFil, PUCRS). Mestre em Filosofia (PPGFil, UFPel). Graduado em Filosofia 
(UFPel). Professor Adjunto (UNIFAP, AP). E-mail: jornalistamaciel@gmail.com 
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afastado de uma resposta deontológica para a questão, mas com uma 
aposta muito latente em conceitos importantes para a ética das 

virtudes, cujo escopo não delimita esse nosso trabalho, mas serve 
como pano de fundo para compreender a posição que Mill adotou: 
disposição, deliberação, vontade, ação e, especialmente, uma fuga do 
determinismo que anula a responsabilidade moral.  

Dito isso, nosso trabalho se concentra na justificação política 
em torno da irrestrita liberdade de pensamento e discussão, no 
sentido progressista proposto por Mill, buscando se defender dos 
excessos por meio de uma posição liberal apostando que a censura, 
com o cerceamento de liberdades individuais, é mais danosa em 
longo prazo do que a ampliação do espaço de discussão onde 
eventuais posições extremas podem ser deixadas de lado pelo 

conjunto intermediário de opiniões, buscando tornar o espaço 
público ainda mais propenso a ampliação de liberdades individuais, 
respeito aos diretos humanos, melhora do espaço educativo ou 
mesmo a neutralidade e imparcialidade que se espera quando 
assuntos devem ser publicamente julgados.  

 
1. Argumento político central 

 
Uma das aproximações mais estreitas que Mill estabeleceu 

entre os princípios da liberdade e igualdade pode ser visto no 
segundo capítulo de On Liberty. Nele, existe uma concepção de 
progresso em direção à liberdade política, próxima de um 

desenvolvimento moral interno ao indivíduo, mas que atinge 
necessariamente normas sociais, como o não cerceamento da 
liberdade de opinião, seja através de coerção estatal ou proveniente 
da sociedade civil. O conceito de liberdade que Mill tornou o principal 

referencial da política contemporânea é um esforço de publicidade e 
transparência, aliado à necessidade de participação democrática. O 
elemento histórico faz parte da formulação do conceito amplo de 
liberdade, mas também permeia a concepção de liberdade de 
pensamento e discussão, apresentada de forma independente dentro 
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de On Liberty. A independência conceitual, nesse caso, é fruto da 
importância que Mill dava para essa questão, e não parece estar 

diretamente sincronizada com a liberdade política, no sentido amplo. 
Uma vez que não existe um princípio da liberdade atestado de forma 
canônica – tal qual o princípio da utilidade –, a ideia de liberdade 
precisa ser construída no espaço público, observando o pluralismo 

das mais diferentes individualidades que ali interagem.  
Levando em conta que a ideia de democracia representativa de 

Mill foi apresentada mais tardiamente3, precisamos observar que ela 
seria vazia de conteúdo normativo se não estivesse alicerçada em 
uma concepção em torno da publicidade de pensamento e opinião, 
compreendida como uma exigência básica para que possa se 
fomentar qualquer tipo de liberal-igualitarismo, muito especialmente 

no sentido democrata4. O princípio da liberdade de Mill é amplo em 
um sentido e limitado em outro. Amplo, uma vez que a abrangência 
do seu conteúdo normativo pode dar espaço para princípios 
singulares, como a liberdade de pensamento; limitado, porque está 
restrito a um ambiente com características progressistas e liberais, 
algo que exclui crianças e estados tirânicos, ambientes nos quais a 
violência e o barbarismo predominam sobre a liberdade e a igualdade 
no sentido político.  

Um dos erros mais comuns da polêmica discussão sobre a 
irrestrita liberdade de pensamento e discussão está ancorado na falsa 

                                            
3 MILL, John Stuart. Considerations On Representative Government, CW XIX, 1977. 
4 Escolhemos o termo “publicidade” julgando-o mais amplo que “transparência”, apenas para citar o 
exemplo mais recorrente, levando em conta uma publicidade no sentido da esfera-pública, que 

abrange não apenas o espaço coletivo da política, mas o lugar do indivíduo dentro desse espaço – a 

prerrogativa de direitos e deveres – , defendida por Mill mais diretamente: próximo de uma irrestrita 
liberdade de opinião, pensamento e, consequentemente, discussão. Não devemos confundir essa 

ideia de publicidade com a mera profissionalização da propaganda, no sentido que a comunicação 

social a compreende. Pelo contrário, a publicidade, aqui, afasta-se do conceito de propaganda, no 

sentido que tenta adquirir um status público de transparência, mais próximo da ideia de 
imparcialidade, exigida para demandas expostas em um ambiente público liberal. O poder de uma 

opinião não está necessariamente ligado às técnicas publicitarias empregadas para difundi-la e a 

propaganda sistemática em grande escala se divide nos países democráticos, não estando apenas à 
disposição do Estado, mesmo que sua influência para uma análise social do poder seja inegável 

(RUSSEL, Bertrand. El Poder: un nuevo análisis social. Barcelona: RBA, 2010, p.127ss).  
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ideia de que se trata de um tema ligado, apenas, aos direitos 
individuais. Contudo, a expectativa de Mill está em defender a 

ampliação dessa liberdade justamente a partir da concepção de 
liberdade em si mesma, logo, sem nenhuma referência a um 
conjunto de direitos. É em virtude disso que a pergunta levantada 
por John Skorupski em torno do tema é relevante: saber se a 

liberdade de pensamento e discussão é um ramo da tese geral de On 
Liberty ou se há nela uma necessidade de argumentação separada, 
levando em conta a relevância do tema para a tese geral. Ele vai em 
direção ao segundo caso, uma vez que os benefícios da liberdade de 
opinião afetam o interesse do diálogo no sentido mais coletivo do que 
individual. “Diálogo, discussão sem constrangimento buscando a 
verdade, não é mais nada do que a expressão social da liberdade de 

pensamento”5. Levando isso em conta, parece haver uma vantagem 
mais social do que individual na defesa da liberdade de discussão sem 
nenhuma restrição de conteúdo. Suprimir essa liberdade é uma ação 
política que atinge tanto aqueles que concordam com a opinião 
censurada – em algum grau, dependendo da forma como essa 
censura é aplicada – quanto também os que a rechaçam.  

A ausência de distinção diametral entre liberdade de 
pensamento e liberdade de discussão é um dos pontos mais 
fundamentais para a compreensão da radicalidade da resposta dada 
ao tema. Para Mill, não parece haver uma separação fora da 
objetividade. Tal separação objetiva acontece no espaço público, 
levando em conta o fato de que opiniões são publicamente proferidas, 

no qual os pensamentos são expressos em forma de opinião. É assim 
no mesmo sentido que fatos e valores não são dicotômicos frente ao 
princípio da liberdade no seu formato político mais amplo. A 
liberdade deriva de considerações em torno do bem-estar humano 

dentro do espaço público que ele ocupa. Se Mill sustentou motivos 
para crer que a liberdade de pensamento e a expressão desse 

                                            
5 “Dialogue, unconstrained truth-seeking discussion, is nothing but the social expression of free 

thought” (SKORUPSKI, John. Why Read Mill Today? London: Routledge, 2008, p.57).  
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pensamento no ambiente público merecem um tipo de salvaguarda 
mais sólida, isso deve estar alicerçado justamente no problema em 

torno da tradicional distinção entre ação em geral e opinião: 
 

Não existe algo como a certeza absoluta. Mas existe garantia 
suficiente para os propósitos da vida humana. Nós podemos, e 
devemos, assumir nossas opiniões como sendo verdade para 

guiar nossa conduta: e não se assume mais isso quando 
proibimos o homem mau de perverter a sociedade propagando 

opiniões que consideramos falsas e perniciosas6. 
 

A consideração de Mill trabalha justamente com a 
aproximação do elemento normativo e descritivo. Mesmo que não 
exista uma necessidade causal entre um determinado pensamento e 
sua expressão pública, o bem-estar do conjunto de envolvidos – seja 

o indivíduo ou o público que ele eventualmente pode atingir com sua 
opinião – depende da irrestrita liberdade de pensamento e discussão. 
A expressão social da liberdade de pensamento, por sua vez, deve ser 
garantida pela opinião dos envolvidos. Da mesma forma, a discussão 
– ou, como prefere Skorupski, “diálogo” – também possui como 
elemento primordial, um determinado número de opiniões, 
alimentadas pelo conteúdo do pensamento de indivíduos.  

Uma ação buscando privar uma opinião de ser expressa é a 
tentativa deliberada de evitar a formulação de novas reflexões em 
outros indivíduos. Trata-se, obviamente, de uma ação motivada por 
outra opinião, contrária àquela que se pretende censurar, mas que 

também tem origem na liberdade de pensamento, negando apenas a 
liberdade de discussão, através da censura da opinião contrária. 
Alguém que age com esse intuito, se tivesse a oportunidade, seria 
capaz de tentar anular um pensamento de ser pensado, um evidente 
absurdo sem efeito retroativo algum! É importante lembrar que nem 

                                            
6 “There is no such thing as absolute certainty, but there is assurance sufficient for the purposes of 

human life. We may, and must, assume our opinion to be true for the guidance of our own conduct: 
and it is assuming no more when we forbid bad men to pervert society by the propagation of 

opinions which we regard as false and pernicious” (MILL, John Stuart. On Liberty, CW XVIII:229). 
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todos os pensamentos são proferidos, pois a deliberação do 
indivíduo, envolto em responsabilidades de maior ou menor grau, 

está concatenada com outros pensamentos a respeito do assunto. 
Assim, a ideia de tornar determinados pensamentos públicos poderia 
ser encerrada nela mesma, sem que esses pensamentos recebam a 
forma de opiniões no seu formato público. Essas duas características 

têm uma diferença apenas em grau, não em substância, uma vez que 
todo pensamento colocado à disposição do público é um tipo de 
opinião pessoal, não estando encerrada a ideia de pensar, depois de 
ela ter adquirido a forma de uma opinião.  

Mesmo com essa reunião de fatos em torno das ideias de 
pensamento, opinião e publicidade, não nos sentimos confortáveis 
em dizer que o maior censor da opinião individual é o próprio 

indivíduo. A censura está sempre ligada a uma ação externa que 
ultrapassa os limites da deliberação individual. A preocupação central 
de Mill, quando adota uma postura radical em defesa da liberdade de 
pensamento e discussão, não ultrapassa a garantia dos direitos 
individuais, no seu formato já conhecido: evitar danos, característica 
central do utilitarismo proferido pelo londrino. Contudo, é uma 
excelente ponte para aproximar direitos individuais e direitos sociais 
que dizem respeito ao bem-estar coletivo. Se Mill não estabelece um 
limite para a liberdade de pensamento e discussão, isso tem uma 
razão ancorada na ausência de limite para o bem-estar em geral. 
Aqui, não devemos compreender esses parâmetros como limitados 
fora do sentido progressista de Mill: vendo o homem como um ser 

em progresso, cuja submissão está apenas autorizada quando suas 
ações agridem os outros7, evitando danos, como mencionamos. A 
verdadeira distinção estabelecida não está, portanto, entre 
pensamento e discussão, mas entre opinião e ação. O próprio Mill 

exemplifica: 
 
Não se pretende que as ações devam ser livres como as opiniões. 
Ao contrário, as opiniões sempre perdem sua imunidade quando 

                                            
7 MILL, John Stuart. On Liberty, CW XVIII:224. 
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as circunstâncias nas quais elas são expressas são tais como as 

que constituem sua expressão uma instigação positiva a algum 
ato permissivo. Uma opinião de que negociantes de milho são 
inimigos dos pobres, ou de que a propriedade privada é pilhada, 

deve ser imperturbável quando apenas circula entre a imprensa, 
mas pode justificar incorrer em punição quando oralmente 
proferida para excitar uma insurgência montada diante da casa 

de um negociante de milho, ou quando dirigida em meio à 
mesma insurgência no formato de um cartaz8. 

 

 Podemos compreender o exemplo de Mill de duas formas. A 
primeira diz respeito a uma liberdade irrestrita que busca garantir o 
direito de opinião de um determinado indivíduo. Em segundo lugar, 
é possível visualizar nisso o direito que os outros têm de saber que tal 
opinião simplesmente existe como forma de pensar de alguém. 

Ambos os casos estão no registro da normatividade, não apenas 
porque se referem a direitos, mas também porque são casos 
prescritivos, em um determinado sentido: só podemos tomar 
conhecimento de uma determinada opinião, necessariamente, se ela 
é expressa. Há, claramente, uma intenção de valorar como positivo o 
conhecimento de modo geral, algo fundamental para manter a 
coerência entre os princípios da utilidade e liberdade, moralidade e 
política. O exemplo estabelecido por Mill é acertado porque desloca a 

opinião de uma discussão racional, estabelecida em um ambiente 
onde a ideia de liberdade encontra espaço, numa discussão entre 
livres e iguais. O incentivo do tipo de violência caracterizada no 
exemplo da manifestação diante da “casa de um negociante de 

milho” não é uma mera questão de opinião, mas é a “instigação 
positiva a algum ato permissivo”, busca um efeito normativo moral: 
causa dano, inerente ao princípio da utilidade. O exemplo de Mill é 

                                            
8 “No one pretends that actions should be as free as opinions. On the contrary, even opinions lose 

their immunity, when the circumstances in which they are expressed are such as to constitute their 
expression a positive instigation to some mischievous act. An opinion that corn-dealers are starvers 

of the poor, or that private property is robbery, ought to be unmolested when simply circulated 

through the press, but may justly incur punishment when delivered orally to an excited mob 
assembled before the house of a corn-dealer, or when handed about among the same mob in the 

form of a placard” (MILL, John Stuart. On Liberty, CW XVIII:260). 
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pode ser caracterizado pela sua agressão iminente. Skorupski chama 
atenção para os elementos que tornam o exemplo bastante 

particular:  
 

(1) A noção de incitamento; e (2) o ponto em que a audiência não 
está em um estado racional. Mill conecta os dois; a insurgência 
diante da casa de um comerciante de milho não está em um 

estado racional e é por isso que (por implicação), em tais 
circunstâncias, a opinião constitui uma “instigação positiva a 

algum ato permissivo”9. 
 

É possível reverter o exemplo e buscar uma explicação do 
mesmo patamar para defender a liberdade de opinião. Em alguma 
medida, Mill já sugere isso quando defende que opiniões, mesmo 
aquelas aparentemente violentas, devam ser autorizadas, quando o 

ambiente no qual elas são proferidas condizem com um espaço 
liberal de discussão. Estes espaços mudaram substancialmente entre 
o século XIX e nossos dias; contudo, diferem apenas na capacidade de 
repercutir ou não uma opinião, dar ou não um retorno ágil aos 
interessados no debate etc. Quando nos perguntamos se a opinião de 
que comerciantes de milho roubam os pobres (e, portanto, sua 
propriedade deve ser pilhada) pode ser proferida publicamente na 
imprensa, veículos eletrônicos e internet ou em numa palestra 
universitária, a resposta deve ser “sim”. Se criarmos exemplos mais 
drásticos, evolvendo teses aparentemente indefensáveis, mesmo 
assim, a resposta precisa ser a seguinte: tais opiniões devem ser 

toleradas e os argumentos de que elas contêm princípios ou 
resultados absurdos deve fazer parte da agenda a ser debatida. 

                                            
9 “(1) the notion of incitement; and (2) the point that the audience is not in a rational state. Mill links 

the two; the mob before the corn-dealer’s house is not in a rational state and that (by implication) is 

why, in those circumstances, the opinion constitutes a ‘positive instigation to a mischievous act’” 

(SKORUPSKI, John. Why Read Mill Today? London: Routledge, 2008, p.58). O próprio Skorupski 
reverte o exemplo com o objetivo de tentar ratificar a garantia de que nenhuma opinião deve ser 

previamente censurada: a ideia de que o tiranicídio deve ser publicamente defendido e sua 

defensabilidade tem como juízes a audiência atingida. Portanto, nenhuma tese a esse respeito pode 
ser banida de uma discussão acadêmica ou de uma palestra, onde o espaço do liberalismo político 

encontra-se garantido.  
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Muitas dessas opiniões têm sua indefensabilidade ligada ao seu 
histórico de consequências prejudiciais trazidas para um grande 

grupo de pessoas. A defesa da supremacia da raça ariana, a 
exterminação de uma determinada comunidade religiosa para 
supostamente ampliar o bem-estar da maioria, o completo subjugo 
de liberdades individuais para maximizar a felicidade de outras 

pessoas, a submissão sexista de um sexo frente a outro são apenas 
alguns dos exemplos um tanto quanto angustiantes que a história da 
humanidade experimentou e corre o risco de revisitar. O fato daquilo 
que chamamos hoje de esfera pública garantir o espaço da liberdade 
e da igualdade serve como freio motor para eventuais danos. Quando 
tal espaço é prejudicado, encontramos o cenário descrito no exemplo 
de Mill do comerciante de milho, onde o liberalismo deixa de operar e 

apenas o reduto do julgamento moral encontra espaço, gerando 
malefícios diretos.  

Não podemos impedir que exista uma opinião absurda, ou 
reconhecida publicamente como absurda, mas, não havendo 
interferência direta com o princípio utilitarista da moralidade, no 
sentido de causar dano, ela não pode estar impedida de atingir algum 
público10. Aquilo que se refere ao bem-estar, apenas como respeito à 
liberdade de pensamento e discussão, não possui em si mesmo um 
conteúdo moral capaz de causar danos. É preciso diferenciar aqui 
uma concepção de bem-estar com a felicidade abordada pelo 
utilitarismo de forma mais direta. O dano objetivo causado ao 
indivíduo provém justamente de um eventual poder censor. Além 

disso, o veto a tais opiniões, em longo prazo, produziria um efeito 
mais nefasto do que a reverberação causada por qualquer opinião 
potencialmente danosa na sociedade. Diferente de uma ação positiva, 

                                            
10 Esse ponto fica ainda mais claro quando Mill utiliza o exemplo do tiranicídio. Ele afasta a teoria 

moral sobre a legitimidade de se dar cabo ou não a um governante criminoso da ação correlata. A 
incitação ao tiranicídio pode vir a constituir matéria própria de punição, mas apenas quando se 

segue um ato ou se estabelece, ao menos, uma relação entre as ideias propostas e a ação. Do 

contrário, teorias sobre a morte de um governante criminoso seguem como umas das questões 
abertas da moralidade, escapando do ambiente do assassínio, passível de punição, e fazendo parte da 

natureza da guerra civil (MILL, John Stuart. On Liberty, CW XVIII:228, nota). 
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uma discussão que produza um conjunto de novas opiniões, mesmo 
que semelhantes à original, precisa necessariamente ter efeito em 

outros indivíduos que estão individualmente deliberando, tanto em 
acordo quanto em desacordo.  

O princípio da utilidade requer que a responsabilidade moral 
recaia sobre os indivíduos. Portanto, a tentativa de implementar uma 

opinião obedece ao mesmo critério da máxima utilitarista. Contudo, 
isso difere diametralmente da opinião nela mesma. No caso do 
exemplo de Mill que invertemos (opiniões sobre pilhagem proferidas 
para uma audiência sensata, no formato de uma palestra), há uma 
percepção pública a respeito de bem-estar sendo colocada em jogo. 
No que toca o exemplo do próprio Mill, não se trata de meras 
opiniões. Pelo contrário, estamos lidando com ações que depositam 

diretamente no agente algum tipo de responsabilidade moral. Em 
virtude dessa diferença substancial, Mill é completamente coerente 
ao defender a liberdade irrestrita de opinião e a responsabilização 
daqueles que transformam opiniões em atos passíveis de gerar dano.  

Ressaltamos até esse ponto a percepção em torno da 
aproximação que existe no argumento de Mill sobre aquilo que 
interessa para nosso problema central: a concepção normativa (no 
sentido valorativo e político) e descritiva (no sentido de se relacionar 
ou não com o imperativo factual da moralidade utilitarista) de se 
impedir que opiniões sejam censuradas. No campo da liberdade de 
opinião e discussão, ele faz isso justamente aproximando dois 
conceitos que parecem antagônicos. Contudo, não basta justificar que 

não pode haver crime de opinião. O argumento de Mill possui um 
objetivo mais amplo, pois precisa estar identificado com um tipo de 
concepção desenvolvimentista, enfrentando a seguinte dificuldade: a 
ideia de que uma tese moral consequencialista não tropeça em um 

tipo de determinismo, algo incompatível com a responsabilidade 
moral. Dois passos são dados nessa direção: o primeiro deles está 



Everton Miguel Puhl Maciel | 247 
 

ligado à filosofia moral e política; o segundo, à epistemologia e à 
falibilidade11. 

Mill não pode atrelar a moralidade da discussão meramente à 
liberdade de opinião. O ponto é importante para evitar um eventual 
retorno ao argumento da tirania da maioria; disso decorre o seguinte 
trecho: 

 
O melhor governo não tem mais direito a isso [exercer a coerção] 
do que o pior. Isso é tão nocivo, ou mais nocivo, quando exercido 

de acordo com a opinião pública, que em oposição a ela. Se toda a 
humanidade, excetuando um, for de uma opinião, e apenas uma 
pessoa for de opinião contrária, a humanidade não deve estar 

mais justificada em silenciar essa pessoa que ela, se tivesse o 
poder, seria justificada para silenciar a humanidade12. 
 

Se, por um lado, não é legítimo a um governo exercer a 
coerção contra as opiniões proferidas pelo common sense, no mesmo 
sentido também o povo não deve se filiar para exercer qualquer tipo 
de censura, o que caracterizaria uma tirania da maioria, uma vez que 
o próprio povo estaria exercendo a coerção, pelas suas próprias mãos 
ou com o apoio do governo que o representa. O conteúdo moral de 
uma opinião diz respeito à utilidade; por outro lado, a discussão em 
torno dele é algo de matriz política e deve ser balizada pelo princípio 
da igual liberdade. A resistência política exercida sobre opiniões de 
todos os matizes produz um efeito utilitarista importante para 
maximização do bem-estar de todos os envolvidos, o que nos leva ao 

segundo passo de Mill, referente à importância de se manter 

                                            
11 A respeito do fato de que negar a irrestrita liberdade de pensamento e discussão é equivalente a 
negar o falibilismo epistêmico vale consultar o artigo de Bavaresco et. al. (BAVARESCO, Agemir; 

SANTOS, João V. F. dos; KONZEN, Paulo R. O Princípio da Utilidade e da Liberdade de Expressão e 

de Informação, em Sobre a Liberdade, de J. S. Mill. Agora Filosófica. Recife: Unicap, n.1, 2012, pp.7-

47, p.33ss, 2012).  
12 “The best government has no more title to it than the worst. It is as noxious, or more noxious, 

when exerted in accordance with public opinion, than when in opposition to it. If all mankind minus 

one, were of one opinion, and only one person were of the contrary opinion, mankind would be no 
more justified in silencing that one person, than he, if he had the power, would be justified in 

silencing mankind” (MILL, John Stuart. On Liberty, CW XVIII:229). 
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politicamente em aberto a possiblidade de mostrar a falseabilidade de 
uma tese. Ele apresenta isso com o seguinte exemplo:  

 

Se não fosse permitido questionar até a filosofia newtoniana, a 
humanidade não poderia sentir as completas garantias dessa 
verdade como ela sente agora. As crenças as quais nós mais 

justificamos não têm descanso resguardado, apenas resistem em 
pé no convite do mundo todo para provar a sua falsidade13. 

 

Nesse sentido, se a opinião silenciada é correta, privamos os 
interessados de trocar o erro pelo acerto; se for errada, perdemos a 
percepção mais clara da verdade, produzida por colisão com o erro. 
Para Mill, nunca podemos ter certeza de que uma opinião é falsa; e, 
mesmo se pudéssemos, sufocá-la continuaria sendo um erro que 
ofusca a transparência da opinião acertada. Apesar de inúmeras 

vezes utilizar a palavra “verdade”, o autor segue o ceticismo 
epistemológico, mas não o transporta para a política, na medida em 
que aposta em um tipo de verdade pública, sustentada pela utilidade, 
levando em conta o ambiente histórico envolvido, especialmente no 
que diz respeito à estabilidade social e ao bem-estar das diversas 
concepções razoáveis de bem. Deixar em aberto uma concepção de 
progresso condizente com aquilo prescrito no princípio da utilidade 

faz parte da proposta de que opiniões não podem ser censuradas.  
Sempre iremos encontrar problemas de interpretação em Mill 

quando escolhermos teses deterministas. Apesar de pouco se admitir 
a esse respeito, quando as pessoas tentam elencar argumentos para 

silenciar uma opinião, a justificação vem de forma consequencialista, 
buscando embargar eventuais efeitos danosos oriundos da posição da 
qual se parte. Aqueles que argumentam em torno de censuras 
eventuais, geralmente, têm o interesse honesto de prevenir a um 
grande grupo de pessoas os danos que poderiam ser causados, caso 

                                            
13 “If even the Newtonian philosophy were not permitted to be questioned, mankind could not feel as 

complete assurance of its truth as they now do. The beliefs which we have most warrant for, have no 
safeguard to rest on, but a standing invitation to the whole world to prove them unfounded” (MILL, 

John Stuart. On Liberty, CW XVIII:232). 
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tais teses fossem colocadas em prática. Mill busca uma admissão 
coletiva sobre a impossibilidade de uma opinião ser completamente 

verdadeira ou falsa. Opiniões difundidas com grande popularidade 
sobre assuntos morais podem ser frequentemente verdadeiras, mas 
não podem ser a verdade completa e infalível para todos os casos. É 
possível, inclusive, ter em tais opiniões a maior parte da verdade, 

mas o ambiente liberal exige que essas opiniões estejam sendo 
confrontadas permanentemente. Na letra fria de Mill: 

 
Opiniões populares, sobre assuntos não palpáveis pelo sentido, 
são frequentemente verdadeiras, mas raramente ou nunca a 

verdade completa. Elas são uma parte da verdade; algumas vezes 
a maior, algumas vezes a menor parte; mas exageradas, 
distorcidas e dissociadas das verdades pelas quais elas deveriam 

ser acompanhadas ou limitadas14.  
 

Existe ainda um ponto intermediário que tenta aproximar 
mais aquilo que se refere ao político – e, portanto, normativo – com o 
epistêmico, descritivo. O confronto permanente com o contraditório 
lança mais lucidez sobre aqueles que buscam defender uma tese até o 
ponto de ela ser publicamente aceita. Historicamente, enquanto o 
cristianismo era uma religião perseguida dentro do Império, seus 
seguidores e profetas possuíam muito mais clareza a respeito das 
fontes e objetivos da doutrina. Isso foi drasticamente alterado 
durante o medievo, quando os ensinamentos de Cristo passaram a 
ser apresentados como dogmas absolutos na Europa. Mill, 

aproveitando-se desse exemplo, chama atenção para o resultado de 
um comportamento pouco cristão em torno das virtudes cardeais: 

 
Agora nós podemos estar seguros, entretanto, que os casos não 

foram assim, mas o oposto, com os cristãos primitivos. Caso 
tivesse sido assim, o cristianismo jamais teria se expandido de 

                                            
14 “Popular opinions, on subjects not palpable to sense, are often true, but seldom or never the whole 

truth. They are a part of the truth; sometimes a greater, sometimes a smaller part, but exaggerated, 
distorted, and disjoined from the truths by which they ought to be accompanied and limited” (MILL, 

John Stuart. On Liberty, CW XVIII:252).  
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uma seita obscura de hebreus desprezados à religião do Império 

Romano. Quando seus inimigos diziam “vejam como estes 
cristãos amam uns aos outros” (uma observação impossível de 
ser feita por alguém hoje em dia), eles seguramente tinham 

sentimentos muito mais vívidos do significado de sua crença do 
que aqueles por eles tidos desde então15.  
 

O que Mill faz com o exemplo é apresentar fatores positivos do 
conflito de opiniões divergentes, quando uma tese pouco influente é 
atacada pelo modelo dominante. Quando pensamos que uma opinião 
corre mais risco de sucumbir do que ser ampliada, em virtude de 
estar sendo apoiada por um número insignificante de adeptos, 
enganamo-nos. O fato de uma divergência muito mais forte trabalhar 
contra uma opinião também não é uma boa referência, na medida 
em que a oposição traz consigo benefícios para os indivíduos 

responsáveis pela defesa, exigindo deles um esforço maior do ponto 
de vista reflexivo. Mill deixa claro que esses reflexos também atingem 
elementos comportamentais; algo que é importante em vários 
sentidos, na medida em que serve de referência pública, 
exemplificando eventuais contornos que uma determinada opinião 
pode ter. Em muitos casos, a vivacidade de uma ideologia depende da 
resistência dos que a defendem, filiada à necessidade de apresentar 

efeitos práticos a respeito de seus resultados mais diretos, mesmo 
que esses resultados não atinjam a sociedade toda ou estejam 
limitados ao comportamento de seus simpatizantes.  

Enganamo-nos, também, quando pensamos que os indivíduos 

operando nos polos (defender ou detratar) são o alvo principal do 
radicalismo democrático defendido por Mill. Sua preocupação está 
em resguardar os que possuem posições intermediárias e sem uma 
inclinação voltada para um dos extremos do discurso. O público 

                                            
15 “Now we may, be well assured that the case was not thus, but far otherwise, with the earl, 
Christians. Had it been thus, Christianity never would have expanded from an obscure sect of the 

despised Hebrews into the religion of the Roman empire. When their enemies said, "See how these 

Christians love one another" (a remark not likely to be made by anybody now), they assuredly had a 
much livelier feeling of the meaning of their creed than they have ever had since” (MILL, John 

Stuart. On Liberty, CW XVIII:249). 
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menos inflamado está em condições de deliberar mais 
ponderadamente. Nesse sentido, permitir a diversidade de 

argumentos de forma irrestrita é um elemento normativo que atinge 
esse contingente de interessados. Aberta a válvula de um poder 
censor, contudo, esses são os primeiros a serem prejudicados 
diretamente.  

Em grande medida, esse terreno da liberdade irrestrita de 
opinião e discussão é parte fundante da concepção de democracia que 
Mill se preocupou em desenvolver. Ele via o perigo de um retrocesso 
à aristocracia elitista, mesmo que ela venha com disfarce de elite 
intelectual. Um contra-argumento recorrente à publicidade irrestrita 
de opiniões sustenta que os homens comuns não precisam ter acesso 
às discussões elevadas, bastando que elas sejam proferidas nos 

círculos adequados. No entanto, não é possível confiar plenamente 
em respostas geradas por demandas levantadas dentre ambientes 
intelectuais fechados. Em geral, esses grupos tendem a comprar 
posições bastante sólidas e podem estar mais indispostos para o 
confronto com o contraditório que a média, tida por menos 
intelectualizada de ouvintes. Ao mesmo tempo, permitir que a 
maioria dos homens passe a vida sem a oportunidade de acessar os 
benefícios da liberdade de opinião não é apenas infrutífero para o 
desenvolvimento deles mesmos, mas também atinge a oportunidade 
de uma comunidade que poderia se valer disso para seu 
desenvolvimento, elemento diretamente ligado à concepção de 
opinião pública que Mill tinha em mente.  

Os aspectos que nós apresentamos aqui são progressistas no 
sentido de serem próximos do utilitarismo clássico. Mill admite que 
“a verdade de uma opinião é parte de sua utilidade”16, o que não 
significa a utilidade toda, restando aspectos importantes para serem 

preenchidos tanto sobre a segurança dos indivíduos e o respectivo 
resguardo aos direitos quanto sobre a educação pública. Em um 
ambiente plural, a publicidade irrestrita de opiniões é um dos 

                                            
16 “The truth of an opinion is part of its utility” (MILL, John Stuart. On Liberty, CW XVIII:233). 
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elementos mais indispensáveis para corroborar o conceito de 
democracia representativa que Mill prescreveu anos mais tarde. Na 

impossibilidade de se alcançar a verdade toda de uma opinião, a 
aproximação se dá com mais eficiência dentro da democracia17. 

 
2. À guisa de conclusão 

 
Assim como não é possível fazer filosofia moral, sem 

dialogar com a deontologia de Kant, parece inviável fazer sugestões 
de teorias normativas políticas que não se posicionem a respeito de 
conceitos como “democracia” e “liberdade”. Para aqueles que, por 
ventura, ainda possam estranhar o fato de uma teoria 
consequencialista ser responsável por uma concepção tão 

audaciosa no que tange a impossibilidade de cesurar ideias, 
asseguramos o seguinte: em primeiro lugar, o espaço democrático 
não nos é dado de forma pacífica historicamente, trata-se de uma 
conquista exaustiva diretamente ligada à possibilidade de se 
manifestar publicamente, e Mill reconhecia esse embate; ainda, 
justamente por se tratar de uma teoria consequencialista, tal 
posição liberal faz sentido, pois, em longo prazo os danos 

                                            
17  Para encerrar, precisamos lembrar que liberdade de opinião não pode ser confundida 

genericamente com liberdade de informação. Por ora, não podemos afirmar que uma teoria com 
base em On Liberty, e seus fundamentos fato-valorativos, pode ser empregada para fundamentar – 

ou não – um sistema normativo onde o poder público tem a obrigação de dar publicidade a todo tipo 

de informação. Se, por um lado, parece razoável que informações relativas às finanças estatais 
merecem transparência para que possam ser analisadas nos mais diferentes contextos com o 

objetivo de ampliar a participação democrática; por outro, parece mais difícil sustentar que 

informações relativas a processos criminais ou investigações policiais devam, em todos os casos, 
ganhar o mesmo tipo de divulgação, prejudicando o andamento dos trabalhos em busca de justiça. 

Contudo, esses exemplos não parecem atingir diretamente a ideia de que não pode haver censura 

prévia de opinião, especialmente no âmbito da normatividade jurídica; eles apenas atestam que nem 
todo caso de informação corresponde necessariamente a uma opinião, mesmo que informações 

sejam eventualmente importantes para a formação da opinião individual. Uma informação relevante 

para a formação da opinião dos cidadãos a respeito do seu governo ou de entidades representativas 

pode ter sua publicidade adiada, e isso não pode necessariamente caracterizar um tipo de censura 
diretamente ligada à liberdade de opinião e discussão. No sentido inverso, não é possível 

simplesmente adiar a opinião de um agente que deseja proferi-la, esperando evitar eventuais efeitos 

desastrosos, afinal, toda forma de censura ligada a essa opinião é prévia, o que configura uma óbvia 
tautologia (censura prévia).  
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provocados por políticas censoras são muito maiores do que 
aqueles provenientes de uma discussão – mesmo que truculenta! – 

entre livres e iguais. Justamente levando esses elementos em conta, 
hoje se considera um terceiro: a esfera pública, ponto basilar de 
teorias política contemporâneas, não foi pensada por Mill fora do 
seio da liberdade política, depende justamente da ampliação do seu 

espaço. Por sua vez, a ideia de democracia não tem efeito sem levar 
em conta o espaço público onde essa democracia se efetiva.  

É completamente observável que aqueles que não possuem 
ânimo e estado de espírito preparado para os embates constantes da 
esfera pública tentem cercear seus respectivos oponentes. Essas 
tentativas vão desde o ambiente institucional à birra de cobrir os 
ouvidos e tapar a boca, materializado pelo botão “bloquear” das redes 

sociais. Mesmo pessoas que defendem regimes totalitários disfarçam 
seu discurso com ares democrata e a ampliação das atitudes 
histéricas mostra o quanto estamos nos afastamos da prática 
saudável do debate preconizada por Mill. Contudo, ele não foi um 
democrata covarde. Em alguma medida, o segundo capítulo de On 
Liberty deve ser compreendido como uma série de exercícios para 
tornar nossos estômagos mais fortes, e a prática democrática mais 
saudável para o indivíduo, cerne nuclear da teoria de Mill. Trata-se, 
precisamos convir, de uma exigência imperativa nos dias de hoje, 
especialmente em países como o Brasil. Para que se possa manter a 
sobriedade em meio a experiências democráticas tão recentes e com 
um sistema educacional que não acompanha a velocidade com a qual 

acontece o embate público, é preciso compreender o radicalismo de 
Mill com alguma serenidade que não estamos habituados. A todo o 
momento é preciso lembrar que o seu tratado liberal era dirigido 
para os leitores médios que conservam o benefício da dúvida e não 

para militantes. O segundo grupo se autocompreende como participe 
daquilo estabelecido pelo mecanismo político; o primeiro, ainda hoje 
precisa compreender a importância do seu papel de mediedade.  

Por fim, não podemos nos apoiar na observação empírica de 
que alguns nasceram mais interessados em um sistema ditatorial 
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do que no espaço da livre circulação de ideias para abandonarmos 
um pilar tão fundamental de qualquer regime pretensamente 

democrático quanto à liberdade de pensamento e de discussão. 
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A segunda metade do século XX (re) aproximou os debates 
sobre teoria do direito das questões filosóficas mais fundamentais. 
Por suas mútuas implicações, tornou-se difícil precisar se os 
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problemas envolvendo a fundamentação do direito necessitam do 
auxilio dos conceitos filosóficos ou se o próprio direito não se 

converteu em um problema eminentemente filosófico que, devido 
a sua abrangência temática, chama para si a reflexão de um 
número cada vez maior de intelectuais de diversas áreas filosóficas 
e humanas em um sentido geral e exclui, a cada dia, os 

“operadores” jurídicos do cotidiano forense. Não é sem razão que, 
no mesmo tom desta introdução, Ronaldo Porto Macedo Júnior, no 
começo de um de seus livros3, faz referência ao que dizem 
Habermas e Dworkin a respeito do tema. Toma-se emprestado as 
citações, iniciando por Habermas, para o qual 

 
na Alemanha, a filosofia do direito não é mais tarefa exclusiva dos 
filósofos [...]. E o fato de a filosofia do direito – quando ainda 

busca o contato com a realidade social – ter emigrado para as 
faculdades de direito é bastante sugestivo. [...] O que antigamente 

podia ser mantido coeso em conceitos da filosofia hegeliana, exige 
hoje um pluralismo de procedimentos metodológicos que inclui 
as perspectivas da teoria do direito, da sociologia do direito e da 

história do direito, da teoria moral e da teoria da sociedade4.  
 

E Dworkin comenta algo semelhante, afirmando que 
 

a filosofia do direito estuda os problemas filosóficos levantados 
pela existência e pela prática do direito. Ela, desse modo, não tem 

um núcleo central próprio de problemas filosóficos, como outros 
campos da filosofia têm, mas se sobrepõe a todos esses campos. 
Uma vez que as ideias de culpa, erro, intenção e responsabilidade 

são centrais para o direito, a filosofia do direito é parasitária da 
filosofia da ética, da filosofia da mente e da filosofia da ação. Uma 
vez que os advogados se preocupam com o que o direito deve ser, 

e com como ele deve ser feito e administrado, a filosofia do 
direito também é parasitária da filosofia política. Mesmo o debate 

sobre a natureza do direito, que dominou a filosofia do direito por 

                                            
3  MACEDO JUNIOR, Ronaldo Porto. Do xadrez à cortesia: Dworkin e a teoria do direito 
contemporânea. 

4 HABERMAS, Jürgen. Prefácio. In: Direito e democracia: entre faticidade e validade, v.1, p. 9.  
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muitas décadas, é, no final, um debate dentro da filosofia da 

linguagem e da metafísica5. 
 

As sucessivas reformulações pelas quais a teoria do direito 
vem passando desde as críticas ao positivismo propiciaram uma 
imensa variedade de alternativas teóricas. Nesse trabalho o 
objetivo é investigar a apropriação feita pela teoria do direito do 

paradigma filosófico instaurado pelo trabalho de Hans Georg-
Gadamer, embora autores como Paul Ricoeur e Karl-Otto Apel, 
entre outros, também tenham uma grande contribuição para a 
temática. 

A consciência da finitude da racionalidade humana proposta 
pelo pensamento hermenêutico acarreta sérias consequências em 
relação aos fundamentos e objetivos das práticas sociais que tem 

na interpretação sua condição de possibilidade. O problema da 
linguagem que se apresenta como um médium entre consciência e 
mundo também traz consigo uma profunda crítica ao modelo de 
pensamento representacional. Esses elementos, por sua vez, 
refletem modificações importantes ocorridas ao longo do século XX 
no que diz respeito à maneira pela qual se pode pensar a questão 
do método.  

O direito não é imune a estes abalos ocorridos na filosofia; 
nesse sentido, cabe notar que muitas correntes jurídicas adotaram 
para si pressupostos hermenêuticos e passaram a empregá-los 
para defender ou refutar outras concepções acerca do que o direito 

é ou deve ser, de quais elementos uma interpretação da lei ou da 
jurisprudência deve levar em consideração etc. O objetivo aqui, 
portanto, é de refletir criticamente sobre essa apropriação e sobre 
as possibilidades e limites que dizem respeito à contribuição da 

hermenêutica no debate acerca da metodologia do direito 
contemporânea. 

                                            
5 DWORKIN, Ronald. The philosophy of law, p. 1. Tradução de Ronaldo Porto Macedo Junior em 

MACEDO JUNIOR, Ronaldo Porto. Do xadrez à cortesia: Dworkin e a teoria do direito 
contemporânea, p. 18.  
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1. A hermenêutica filosófica como meta-hermenêutica e o 

problema da hermenêutica jurídica 
 
Influenciado pela ontologia de Heidegger, Gadamer, em 

Verdade e Método, trabalhou o problema da historicidade do 

compreender direcionando-o às ciências humanas. Nesse sentido, 
não se trata mais de uma filosofia hermenêutica, como era o caso 
em Heidegger, mas de uma hermenêutica filosófica, o que não é 
mero jogo de palavras, mas uma substancial diferença em termos 
teóricos: 

 
Podemos perceber a diferença decisiva entre Heidegger e 
Gadamer, observando que no primeiro se apresenta, como 

âmbito de pensamento, a filosofia hermenêutica, enquanto em 
Gadamer surge a hermenêutica filosófica. Ainda que tenhamos 

que reconhecer a vizinhança da obra dos dois filósofos, mostrou-
se, de maneira irrecusável, que os dois projetos se distanciam na 
questão central, e que é preciso encontrar, em meio à 

proximidade de linguagens teóricas, uma situação muito distinta 
no contexto da filosofia6.  
 

De maneira sintética, pode-se dizer que enquanto em 
Heidegger o problema da compreensão de Dasein estava 
exclusivamente ligado à questão do ser, em Gadamer a 
compreensão foi direcionada ao tratamento de temas como a 
história e a cultura, o que afasta o caráter “transcendental” da 

hermenêutica proposta em Ser e Tempo. As semelhanças e 
diferenças entre os dois projetos, entretanto, não figuram aqui 
como problema central. O que se interroga é a possibilidade de 
apropriação e uso dos conceitos fornecidos pela hermenêutica 
filosófica em práticas interpretativas como o direito.  

                                            
6 STEIN, Ernildo. Gadamer e a consumação da hermenêutica. In: STEIN, Ernildo; STRECK, Lenio 
(Orgs.). Hermenêutica e epistemologia: 50 anos de Verdade e Método, p. 14. 
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O direito possui forte ligação com a hermenêutica, pois, 
como é sabido, a legislação, a jurisprudência, os contratos e demais 

textos jurídicos exigem uma forma de interpretação. A 
hermenêutica, cotidianamente referida como técnica 
interpretativa, é associada de inúmeras maneiras à prática jurídica. 
Entretanto, a partir das profundas alterações de significado 

ocorridas, principalmente nos autores que aqui se referiu, o 
emprego ordinário do conceito na lida jurídica deve ser observado 
mais atentamente. Stein, por exemplo, apresenta algumas 
variações de significado que se dão tanto no uso vulgar como no 
sentido filosófico: 

 
Esse conceito pode se apresentar com quatro sentidos. Primeiro, 
pode designar uma espécie de compreensão ingênua. Em 

segundo lugar, tem um sentido metodológico aplicado à 
interpretação nas ciências. Em terceiro, a hermenêutica pode ser 

apresentada como hermenêutica filosófica, querendo isso dizer 
que as formações históricas com que ela lida situam seu sentido 
para além da compreensão positiva de certos campos. Na Arte, na 

História e na Linguagem se busca uma experiência da verdade 
que, além dos enunciados verdadeiros e falsos, se dá no contexto 
de uma historicidade cujo sentido jamais recuperamos 

inteiramente. E, em quarto lugar, a hermenêutica liga-se ao 
‘como’ hermenêutico que, no fundo, se refere sempre ao modo de 

ser do próprio ser humano enquanto ser no mundo que já 
sempre se compreende e explicita em seu modo de ser7. 
 

Os sentidos 2,3 e 4 se apresentam como inteiramente válidos 

no uso técnico, cada um eficaz no seu respectivo departamento 
teórico. Quer dizer, as hermenêuticas regionais, na expressão de 
Paul Ricoeur 8 , que se apropriam de diferentes formas de 
abordagem para a análise dos seus respectivos objetos 
(hermenêutica jurídica, bíblica, literária, etc.), a hermenêutica 
filosófica, no sentido empregado por Gadamer, ou meta-

                                            
7 STEIN, Ernildo. Exercícios de fenomenologia: limites de um paradigma, p. 152. 

8 RICOEUR, Paul. O conflito das interpretações: ensaios de hermenêutica. 



260 | Filosofia & Direito: um diálogo necessário para a Justiça 
 

hermenêutica, onde se trata dos problemas que são comuns às 
diferentes hermenêuticas regionais, e a filosofia hermenêutica, 

onde o que se coloca em questão não é mais a interpretação dos 
entes, mas o caráter transcendental da compreensão do próprio 
ser, no sentido proposto por Heidegger em Ser e Tempo.  

Essa classificação pode parecer estranha à primeira vista. A 

distinção entre os sentidos 2 e 3 nem sempre é clara, mas não 
deixa de ser fundamental. Isso ocorre a partir do momento em que 
se concebe a hermenêutica filosófica de Gadamer como meta-
hermenêutica. Como afirmou o autor de Verdade e Método, antes 
de se preocupar com o que ocorre em cada ciência humana, a sua 
pretensão era de caráter filosófico: “O que está em questão não é o 
que fazemos, ou que deveríamos fazer, mas o que nos acontece 

além do nosso querer e fazer”9. A historicidade do compreender e a 
applicatio são tratadas como características universais de todo 
projeto interpretativo. As hermenêuticas regionais, como a 
jurídica, são constituídas por esses elementos para além de 
qualquer metodologia particular que busque a obtenção de 
resultados absolutos.  

Nesse sentido, como comenta Stein, 
 

não podemos deixar de perceber essa visão do filósofo como uma 
tentativa de apresentar uma metateoria de todas as 
hermenêuticas. É por isso que De Waelhens assinala, com razão, 

quando comenta Verdade e método como uma hermenêutica da 
hermenêutica. Essa espécie de teoria geral da hermenêutica é 
chamada de hermenêutica filosófica porque implica um segundo 

nível, acima das hermenêuticas particulares [...] Ao realizar este 
empreendimento de uma hermenêutica da hermenêutica, 
Gadamer conseguiu extrair de todas as hermenêuticas 

particulares os traços fundamentais que regem seu método10.  
 

                                            
9 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método, p. 14. 

10 STEIN, Ernildo. Gadamer e a consumação da hermenêutica. In: STEIN, Ernildo; STRECK, Lenio 
(Orgs.). Hermenêutica e epistemologia: 50 anos de Verdade e Método, p. 23. 
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A “escada” teórica proporcionada por Gadamer deu 
visibilidade a fatores que até então não podiam ser vistos no 

interior das próprias práticas. No direito, por exemplo, o 
positivismo historicista entrou em crise no decorrer do século XX. 
O que a hermenêutica (da hermenêutica) de Gadamer nos chama a 
atenção é que se por um lado a intenção do autor não é prima facie 

o critério de validade interpretativa, como defendiam os 
românticos, por outro lado a atividade interpretativa também não 
é uma produção solipsista: 

 
Não há nada que possua um caráter espiritual tão puro quanto a 
escrita, e nada depende tanto do espírito compreendedor como 

ela. Em seu deciframento e interpretação dá-se um verdadeiro 
milagre: a transformação de algo estranho e morto em um ser 
absolutamente familiar e coetâneo. [...]. Quem sabe ler o que foi 

transmitido por escrito atesta e realiza a pura atualidade do 
passado11. 

 

É desta perspectiva que Gadamer apresentou o problema da 
compreensão nas ciências humanas. E é a partir da análise do 
fenômeno interpretativo nos casos do direito e da teologia, onde o 
mesmo concluiu pelo caráter unitário da compreensão, que o autor 
pôde expandir sua tese da unidade compreensiva às demais 
práticas humanas. Nesse sentido, cabe notar que a essência da 
interpretação jurídica e teológica é aplicação, uma vez que, no que 
toca ao direito, o intérprete procura pelo sentido vigente da norma 

diante do caso concreto e, por parte da teologia, se trata de 
compreender o mandamento ético-religioso do anúncio ou profecia 
perante a situação presente. Particularmente sobre a interpretação 
jurídica e a extensão de seus pressupostos à interpretação nas 

ciências humanas em geral, Gadamer afirma: 
 
O modelo da hermenêutica jurídica mostrou-se, pois, efetivamente 
fecundo. Quando se sabe autorizado a realizar a complementação do 

                                            
11 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método, p. 230. 
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direito, dentro da função judicial e frente ao sentido original de um 

texto legal, o que faz o jurista é exatamente aquilo que ocorre em 
qualquer tipo de compreensão. A velha unidade das disciplinas 
hermenêuticas recupera seu direito se se reconhece a consciência da 

história efeitual em toda prática hermenêutica, tanto na do filólogo 
quanto na do historiador12. 
 

As reformulações pelas quais passaram conceitos 
hermenêuticos tradicionais a partir da colocação do tema da 
finitude propiciam à hermenêutica filosófica o papel crítico em 
relação às correntes teóricas adeptas de uma metodologia baseada 
na verificação e na inferência. Isso se dá justamente pela 
legitimação da “metaforicidade” e, em decorrência disso, da 
temporalidade do compreender 13 . Mas, para além desses 
problemas profundos e, no entanto, genéricos, a hermenêutica 

filosófica pode, por si só, contribuir para as tarefas interpretativas 
cotidianas dos juristas? De que maneira? 

As diversas áreas teóricas variam bastante entre si. As 
exigências institucionais e os objetivos intrínsecos entre cada 
departamento onde a interpretação é exigida requerem critérios de 
sucesso variados. O que se tenta pensar aqui é que, talvez, uma 
teoria hermenêutica de segunda ordem (nos termos em que aqui 

se trabalha o projeto de Gadamer), não tenha fôlego e nem a 
intenção de ser aplicada diretamente aos problemas particulares de 
cada uma das áreas humanas. O próprio Gadamer explicou, no 
Prefácio da 2ª edição de Verdade e Método, que seu alvo não era o 

tratamento profissional do problema interpretativo, mas algo 
situado em um nível anterior: 

 
O fato de eu ter-me servido da expressão ‘hermenêutica’, que 

vem carregada de uma longa tradição, conduziu certamente a 
mal-entendidos. Não foi minha intenção desenvolver uma 
‘doutrina da arte’ do compreender, como pretendia ser 

                                            
12 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método, p. 446. 

13 Ver RORTY, Richard. Ensaios sobre Heidegger e outros.  
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hermenêutica mais antiga. Não pretendia desenvolver um 

sistema de regras artificiais capaz de descrever o procedimento 
metodológico das ciências do espírito, ou que pudesse até guiá-lo. 
Minha intenção tampouco foi investigar as bases teóricas do 

trabalho das ciências do espírito, a fim de transformar em 
práticas os conhecimentos adquiridos. Se das investigações 
apresentadas aqui surgir alguma consequência prática, isso 

certamente não ocorre para um ‘engajamento’ não científico mas 
em vista da probidade ‘científica’ de reconhecer o engajamento 

que atua em todo compreender14. 
 

Como podemos perceber através da advertência de 
Gadamer, é necessário que tenhamos clareza quanto à diferença de 
nível de linguagem em que a hermenêutica filosófica se coloca 
relativamente às hermenêuticas particulares. Os atalhos e 

transições fáceis entre um campo e outro geraram, como o autor 

mesmo reconheceu, diversos mal-entendidos. Devemos estar 
maximamente atentos contra as retóricas sedutoras que prometem 
saltar prontamente de um campo a outro ao falar de tradição, 
constituição e aplicação do direito. Nesse sentido, a obra de 
Dworkin desempenha a importante função de interrogar sobre as 
condições e limites desse paradigma no âmbito do direito aplicado. 

 

2. Hermenêutica filosófica e direito 
 
O filósofo norte-americano Ronald Dworkin, que 

assumidamente recepcionou elementos da hermenêutica filosófica, 

parece compreender Gadamer em um sentido semelhante ao qual 
acima foi exposto. A recepção do autor alemão por Dworkin é 
importante para os objetivos desse trabalho, uma vez que Dworkin 
é o responsável por uma reviravolta na teoria da interpretação 

jurídica. Analisar, ainda que de maneira sucinta, o papel que a 
hermenêutica filosófica de Gadamer exerce na teoria da 
interpretação de Dworkin, portanto, permitirá a percepção da 

                                            
14 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método, p. 14. 
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relevância e dos limites desse paradigma incorporado ao uma 
prática social interpretativa, no caso o direito. Para tanto, O 

império do direito será o principal texto de Dworkin a ser aqui 
trabalhado, tendo em vista que é onde o autor assume 
explicitamente sua concordância com Gadamer e com a 
hermenêutica filosófica.  

Para expor a sua teoria da interpretação jurídica, Dworkin 
toma o cuidado de iniciar a discussão em um nível anterior, ou 
seja, abordando o problema interpretativo de uma maneira 
abrangente, visando construir uma base sólida de maneira que a 
interpretação do direito decorra naturalmente de uma teoria geral 
da interpretação. Em “O império do direito”, Dworkin explica que 
para ele a interpretação é um processo construtivo, ou seja, 

interpretar é mostrar o objeto interpretado em sua melhor forma. 
Isso quer dizer que, ao interpretar, o intérprete busca enxergar a 
maneira pela qual o objeto que ele está interpretando melhor 
atenda ao propósito ou valor ao qual se imagina previamente que 
ele pertença: “a interpretação das obras de arte e das práticas 
sociais, como demonstrarei, na verdade, se preocupa 
essencialmente com o propósito, não com a causa. Mas os 
propósitos que estão em jogo não são (fundamentalmente) os de 
algum autor, mas os do intérprete”15.  

Diferentes interpretações que se dão em períodos históricos 
distintos, por exemplo, podem chegar a resultados opostos porque 
os objetivos e definições do que faz uma interpretação ser boa 

mudam com o passar do tempo. Seja nas ciências naturais, 
humanas ou na arte, os standards normativos que determinam o 
que conta como critério de sucesso interpretativo para cada prática 
vão se transformando dentro de um processo dialético que se dá 

entre o todo e a parte. O exemplo muito caro a Dworkin é o caso da 
arte. Por exemplo, a própria tese de que a intenção do autor é o 
que conta como objetivo de descoberta interpretativo é resultado 

                                            
15 DWORKIN, Ronald. O império do direito, p. 63. 
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de uma formação histórica e cultural que concebe o valor artístico 
na intenção do autor, como é o caso do romantismo e a sua 

obsessão pelo gênio poético e pela originalidade, por exemplo. 
 

As obras de arte se apresentam a nós como portadoras – ou pelo 
menos assim o pretendem – de um valor específico que 
chamamos de estético: esse modo de apresentação faz parte da 

ideia mesma de tradição artística. Mas é sempre uma questão um 
tanto aberta, sobretudo na tradição crítica geral que chamamos 

de ‘modernista’, saber onde se encontra esse valor e até que 
ponto ele se concretizou16. 
 

Assim como a arte atende ao valor estético que deve ser 
determinado em sua relação com as obras, o direito, para Dworkin, 
atende a um valor político. Assim como nas disputas entre a crítica 

literária onde correntes teóricas distintas disputam entre si qual o 
verdadeiro propósito da interpretação, algumas insistindo “na 
importância das consequências sociopolíticas da arte, ou da 
semântica estruturalista ou desconstrucionista, ou que insistem na 
narrativa construída entre o autor e o leitor, ou que parecem 
rejeitar por completo a atividade interpretativa”, no direito,  

 
os desacordos entre juristas acerca da melhor interpretação de 

leis específicas são sintomas de discordâncias ocultas, e em geral 
não reconhecidas, acerca dessas extensões e refinamentos. Por 

essa razão, os juristas que discordam acerca da melhor concepção 
de democracia tenderão a discordar, por exemplo, acerca da 
melhor interpretação da cláusula de igual proteção ou até do 

Código Comercial17. 
 

Esse nível estruturante da atividade interpretativa é 
historicamente flutuante e interdependente de relações tão ou mais 

profundas no nível sociocultural. Nele, a possibilidade de 
autorreflexão total é improvável, uma vez que não está em questão 

                                            
16 DWORKIN, Ronald. O império do direito, p.72. 

17 DWORKIN, Ronald. A raposa e o porco-espinho: justiça e valor, p. 203. 
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aquilo que Thomas Nagel chama de “visão de lugar nenhum”. O 
trabalho reconstrutivo e crítico destes standards por parte do 

intérprete, entretanto, faz-se necessário para que a interpretação, 
embora influenciada, não seja escrava da história: 

 

Não estou afirmando que a teoria da interpretação artística com 
base na intenção do artista seja errada (ou certa), mas que, certa 

ou errada, essa questão e aquilo que ela significa (até onde seja 
possível refletir sobre essas questões no âmbito de nossa tradição 
crítica) devem voltar-se para a plausibilidade de alguma hipótese 

mais fundamental sobre a razão por que as obras de arte têm o 
valor que sua apresentação pressupõe. [...] Não nego o que é 
óbvio, isto é, que os intérpretes pensam no âmbito de uma 

tradição interpretativa à qual não podem escapar totalmente. A 
situação interpretativa não é um ponto de Arquimedes, nem isso 
está sugerido na ideia de que a interpretação procura dar ao que 

é interpretado a melhor imagem possível. Recorro mais uma vez 
a Gadamer, que acerta em cheio ao apresentar a interpretação 

como algo que reconhece as imposições da história ao mesmo 
tempo que luta contra elas18. 
 

Dessa breve análise realizada da concepção genérica acerca 
da interpretação de Ronald Dworkin, é possível enxergar 
claramente elementos hermenêuticos e percebê-los atuantes na 
estrutura mais básica e determinante das diferentes áreas que 
Dworkin explora, nesse caso, o âmbito artístico e o jurídico. Os 
“propósitos” que situam a interpretação para Dworkin podem ser 
facilmente traduzidos como os preconceitos no sentido que 

Gadamer atribui a essa palavra, que são entendidos aqui no 
sentido de vetores que guiam de maneira normativa o olhar do 
intérprete para os objetivos de sua prática, ou, dito de outra 
maneira, valores. A afirmação de que “os propósitos que contam 
não são os do autor, mas os do intérprete”, por sua vez, revela 

nada menos do que a compreensão de Dworkin de que interpretar 
é aplicar.  

                                            
18 DWORKIN, Ronald. O império do direito, p. 74-75. 
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O desenvolvimento dado por Dworkin ao problema jurídico 
propriamente dito é decorrência dessas premissas gerais acerca da 

interpretação, sem, contudo, limitar-se a elas. O projeto de 
Dworkin tem como objetivo preliminar, nesse sentido, mostrar que 
as discordâncias jurídicas cotidianas sobre qual o verdadeiro 
sentido de uma jurisprudência ou lei não são fruto de uma simples 

divergência sobre “fatos brutos” da história legislativa ou do 
significado semântico de “cláusulas abertas”, mas resultantes de 
desacordos acerca de qual concepção sobre o que o direito é atende 
de maneira mais satisfatória ao valor político que o direito, em um 
nível interpretativo anterior, presumidamente corresponde. Para o 
autor, a vantagem que a teoria do direito como integridade assume 
diante de suas rivais (a teoria positivista/convencionalista e 

realista/pragmática) é, justamente, fruto da concepção política de 
Dworkin de que um governo que trata seus cidadãos com 
integridade, em última instância, atende melhor à virtude política 
soberana, qual seja, a igual consideração e respeito pela vida de 
seus cidadãos.  

Essa maneira de situar os pressupostos interpretativos da 
hermenêutica filosófica em uma prática interpretativa específica, 
no entanto, não faz entender que a tradição se dá como uma 
mensagem substantiva a ser incorporada no discurso prático, no 
caso, o direito. A tradição não tem o sentido de um habitus19 que 
ganha validade deontológica a partir de uma constatação 
ontológica, como pretende, por exemplo, o comunitarismo no 

âmbito da filosofia política. Também, uma concepção sobre o 
direito não tem precedência sobre outras ao se considerar 
adequada à tradição entendida nesse sentido. O apelo de Gadamer 

                                            
19 Faz-se referência aqui à crítica de Habermas em relação à abordagem hermenêutica do direito 

entendida em um sentido próximo ao que aqui se critica. Para o autor, “o recurso a um ethos 

dominante, aprimorado por interpretações, não oferece, é verdade, uma base convincente para a 
validade de decisões judiciais, em meio a uma sociedade pluralista, na qual diferentes situações de 

interesses e de forças religiosas concorrem entre si. O que para um vale como topos comprovado 

historicamente é, para o outro, pura ideologia e preconceito” (HABERMAS, Jürgen. Direito e 
democracia: entre facticidade e validade. V. 1, p. 248.).  



268 | Filosofia & Direito: um diálogo necessário para a Justiça 
 

aos preconceitos apenas nos alerta para o fato de que a 
interpretação nunca é uma atividade desinteressada ou 

arquimediana. Dizer qual das razões que determinam os nossos 
projetos interpretativos são corretas e, portanto, qual interpretação 
é verdadeira, é uma atividade normativa interna a cada área, e não 
um problema da hermenêutica filosófica. 

 
Considerações finais 

 
O objetivo primeiro deste trabalho foi o de fazer pensar, 

refletir com e não contra as abordagens hermenêuticas do direito. 
Nesse sentido, colocar a questão da hermenêutica em diálogo, sob 
a perspectiva da obra de Ronald Dworkin, pode ser útil para o 

desenvolvimento reflexivo e crítico do problema sem o emprego de 
uma linguagem desnecessariamente prolixa que torna o uso dos 
conceitos de Heidegger e Gadamer um mero jogo de palavras 
vazias e descontextualizadas. 

Nesse sentido, o pensamento desenvolvido conseguiu, ao 
menos, indicar uma dúvida quanto aos limites da hermenêutica 
filosófica em relação às práticas interpretativas como o direito. 
Quando se fala em limites, entretanto, isso não indica um sentido 
de fracasso, mas exatamente a demarcação do lugar originário da 
hermenêutica filosófica enquanto teoria geral e crítica das demais 
“técnicas” hermenêuticas.  

Da mesma forma que já em Aristóteles a virtude intelectual 

da prudência propicia, para o seu possuidor, uma visão melhor dos 
meios necessários para se atingir a virtude moral, a hermenêutica 
oferece ao intérprete a consciência dos seus limites e possibilidades 
compreensivos. No entanto, assim como possuir a virtude 

intelectual da prudência não garante por si a virtude moral, a 
autoconsciência da finitude proporcionada pela hermenêutica não 
resulta diretamente em uma interpretação correta. É nesse sentido 
que a interpretação é uma atividade “prática”: O mais apropriado 
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para ilustrar essa atividade é a famosa imagem de Neurath, do 
navegante que conserta a embarcação enquanto está navegando”20. 
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Introdução 
 

Salvo artigos esparsos examinando um ou outro conceito da 
obra de Mikhail Bakhtin, as contribuições de seu pensamento 
filosófico permanecem pouco exploradas pelos juristas brasileiros. 
Vale salientar que, até bem pouco tempo atrás, o único livro 

relacionando Mikhail Bakhtin e o direito no Brasil era Bakhtin e o 
Direito: uma visão transdisciplinar, de Eduardo Luiz Santos 
Cabette4, que não contém sequer uma citação direta do autor 
referenciado no título. Trata-se, como se vê, de terreno pouco 
explorado.  

Bakhtin dedicou-se a estudos filosóficos com foco central no 
ato ético responsável, aos estudos de linguagem, conhecidos pelo 

seu construto do dialogismo, e aos seus estudos de análise crítica 
literária, de onde extraiu importantes conceitos, como o de 
polifonia (F. Dostoiévski) e o de carnavalização (F. Rabelais). Quais 
são, então, as suas zonas de contato com o Direito? No que diz 
respeito ao ato ético responsável, seria possível propor um diálogo 
inicial com o Direito, a partir de aportes hermenêuticos? Seria 
possível, por exemplo, estabelecer aproximações entre a teoria 
bakhtiniana, que parte de uma perspectiva da linguagem (sentido 
se dá no contexto), com as lições propostas pela filosofia 
hermenêutica heideggeriana? 

Para responder a essas questões, após breves notas 
introdutórias a respeito da recepção da filosofia hermenêutica no 

direito pela Crítica Hermenêutica do Direito (CHD), o presente 
artigo propõe uma aproximação com a teoria do ato ético 
responsável de Bakhtin, a fim de colocá-lo em diálogo com o 
problema da verdade na concepção heideggeriana, de modo a 

aceder a superação do relativismo na interpretação jurídica. 
Da perspectiva da polifonia ou da carnavalização, a 

aproximação entre Bakhtin e o direito já foi estreada por autores 

                                            
4 CABETTE, Eduardo Luiz Santos. Bakhtin e o Direito: uma visão transdisciplinar. 



Dieter Axt; Jorge Trindade | 273 
 

como Warat5, Staffen e Morais da Rosa6, Pinheiro7, Trindade8, 
Karam9, e, mais recentemente, por Axt e Axt10, em texto que 

tangenciava, justamente, a questão da verdade. No presente artigo, 
porém, não se trabalha com a noção de carnavalização, embora se 
resgate em parte o conceito de polifonia, tendo em vista o lugar da 
verdade na linguagem e na intersubjetividade.  

Para alcançar nosso objetivo recorreu-se ao método 
fenomenológico-hermenêutico, que configura um modo suscetível 
de aproximar sujeito e objeto na relação de conhecimento. Nas 
ponderações de Stein11, o método não pressupõe uma análise 
externa, como se sujeito e objeto estivessem dissociados, mas antes 
prevê que o primeiro se relaciona com o segundo, sofrendo as 
consequências de seus resultados, uma vez que se insere no mundo 

em que a pesquisa se desenvolve. Por outro lado, não se descuidou 
da abordagem dialógica, modo de interrogar que nos faz ter em 
conta a questão da alteridade, de que nos fala Marília Amorim12. A 
técnica de pesquisa conglobou a documentação indireta, através de 
pesquisa bibliográfica. 
                                            
5 WARAT, Luis Alberto. A ciência jurídica e seus dois maridos. 

6 STAFFEN, Márcio Ricardo; MORAIS DA ROSA, Alexandre. Dostoiévski e a polifonia do Direito: a 

síndrome do eterno marido na era das súmulas vinculantes. In: Revista de Estudos Constitucionais, 
Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD) da UNISINOS, São Leopoldo, v. 3, n. 2, p. 182-190, julho-

dezembro, 2011. Disponível em: http://revistas.unisinos.br/index.php/RECHTD/article/view/879. Acesso 
em: 09 jun. 2018. 

7 PINHEIRO, Douglas. Por uma teoria da narratologia jurídica: de que modo a teoria literária pode servir à 

compreensão e crítica do direito. Revista da Faculdade de Direito UFPR, Curitiba, v. 51, p. 127-145, 2010. 

Disponível em: https://revistas.ufpr.br/direito/article/view/30084. Acesso em: 11 jun. 2018. 

8 TRINDADE, André Karam. ROSA, Alexandre Morais da. Da carnavalização do Direito ao baile de 
máscaras no STF. 

9 KARAM, Henriete. Questões teóricas e metodológicas do direito na literatura: um percurso analítico-

interpretativo a partir do conto Suje-se gordo!, de Machado de Assis. Revista Direito GV, São Paulo, v. 13, 
n. 3, p. 827-865, setembro-dezembro, 2017. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/ 
revdireitogv/article/vi ew/73327. Acesso em: 13 jul. 2018.  

10 AXT, Margarete. AXT, Dieter. De ato ético e polifonia – entre o acontecimento e sua objetivação. In: 
Boletim da RDL, n. 16, julho-setembro, 2017. 

11 STEIN, Ernildo. Introdução ao método fenomenológico heideggeriano. Notas ao texto “A essência 
do fundamento”. In: HEIDEGGER, Martin. Conferências e escritos filosóficos. 

12 AMORIM, Marília. O pesquisador e seu outro: Bakhtin nas ciências humanas. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/vi%20ew/73327
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/vi%20ew/73327
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1. Filosofia no direito: breve nota introdutória a respeito da 

recepção da filosofia hermenêutica no direito  
 
A partir de Heidegger e, portanto, da fenomenologia de 

Husserl, o estudo da hermenêutica13 assumiu papel fundamental 

nas ciências do espírito. Até então, a hermenêutica sofria 
instrumentalização metodológica. Foi precisamente a filosofia 
hermenêutica de Heidegger que a libertou de uma concepção 
limitada ao estudo de textos, remetendo-a à compreensão da 
faticidade, um dos existenciais que serve para a designação do 
caráter ontológico de “nosso” ser-aí “próprio” ou “nosso ser-aí 
próprio em cada caso”14. 

A base fundamental do pensamento de Heidegger consegue 
dar conta da divisão estrutural de dois mundos, o inteligível e o 
sensível: inteligível é a compreensão, a antecipação de sentido; 
enquanto sensível é o sentimento de situação, é estar jogado no 
mundo. O inteligível não está mais vinculado à consciência ou à 
representação, mas ao modo prático de ser no mundo. Esse modo 
de ser é existencial15,16.  

A transformação fundamental ocorre no terreno da 
linguagem, que se torna condição de possibilidade para acessar o 
mundo (da vida). A linguagem passa a ser o meio através do qual o 
ser se deixa perceber. A filosofia hermenêutica de Heidegger 
inaugura, assim, um novo modo de pensar o ser a partir da 

diferença ontológica. Na linha de Streck17, a diferença ontológica só 

                                            
13 “[A palavra hermenêutica] Está relacionada com Hermes, o nome do deus mensageiro dos deuses” 
(HEIDEGGER, Martin. Ontologia (Hermenêutica da faticidade), p. 15). 

14 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) crise, p. 240. 

15 STRECK, Lenio Luiz. Heidegger, Martin. In: BARRETO, Vicente de Paulo (Org.). Dicionário de 
filosofia do direito, p. 428-429. 

16 STEIN, Ernildo. Diferença e metafísica: ensaios sobre a desconstrução, p. 54 e ss.  

17 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica e possibilidades críticas do direito: ensaio sobre a cegueira 

positivista. Revista da Faculdade de Direito da UFMG, Belo Horizonte, n. 52, p. 127-162, janeiro-junho, 
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é possível graças ao círculo hermenêutico, “no qual eu me 
compreendo em meu ser e cuido de mim e me preocupo, e nesse 

preocupar-me eu tenho o conceito de ser e, assim, compreendo a 
mim mesmo”.  

A filosofia hermenêutica de Heidegger reaproximou a 
filosofia da vida e repôs a questão da existência, adentrando a 

intimidade do cotidiano que é o mundo da vida. Essa redenção da 
particularidade, conforme Stein18, “não poderia provir das teorias 
objetivadoras da consciência, da dominação que a razão exercia 
sobre o particular concreto, da racionalidade abstrata” e, 
tampouco, encontraria eco na tradição metafísica.  

No Brasil, a Crítica Hermenêutica do Direito (CHD), fundada 
por Streck, foi responsável por importar essa virada paradigmática 

da filosofia – e da linguagem – para o Direito19. A CHD filia-se à 
linha hermenêutica de matriz heideggeriana, a partir dos aportes 
da hermenêutica filosófica edificada por Hans-Georg Gadamer e 
dos ensinamentos do filósofo brasileiro Ernildo Stein. Neste 
contexto, a CHD objetiva pensar a hermenêutica jurídica a partir 
dos pressupostos heideggerianos (filosofia no direito) e 
gadamerianos, a fim de superar, sobretudo, a dualidade sujeito-
objeto que segue presente no imaginário tradicional dos juristas20.  

                                                                                             
2008. Disponível em: https://www.direito.ufmg.br/revista/ index.php/revista/article/view/67. Acesso 
em: 08 jul. 2018, p. 144. 

18 STEIN, Ernildo. As ilusões da transparência: dificuldades com o conceito de mundo da vida, p.122-124. 

19 TRINDADE, André Karam. Hermenêutica e jurisprudência: o controle das decisões judiciais e a 

revolução copernicana no Direito processual brasileiro. Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica 
e Teoria do Direito (RECHTD) da UNISINOS, São Leopoldo, v. 7, n. 3: 243-252, setembro-dezembro, 2015. 

Disponível em: http://revistas.unisinos.br/index.php/RECHTD/article/view/rechtd.2015.73.04. Acesso 
em: 01 jul. 2018. 

20 Para Stein a superação da relação sujeito-objeto implica “a superação do projeto que busca na 

Filosofia um fundamento para o conhecimento a partir do discurso em que impera a ideia de juízo, a 

ideia de síntese na subjetividade em que se fundaria o enunciado” (STEIN, Ernildo. Diferença e 
metafísica: ensaios sobre a desconstrução, p. 58). 
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Na avaliação de Streck 21 , a hermenêutica jurídica 
contemporânea não pode abrir mão de dois “teoremas 

fundamentais” de matriz heideggeriana: (i) o círculo 
hermenêutico, de onde se extrai que o método sempre chega tarde; 
e, (ii) a diferença ontológica, pela qual o ser é sempre o ser de um 
ente, rompendo-se a possibilidade de subsunções e deduções, uma 

vez que, para Heidegger, o sentido é um existencial do Dasein.  
Na incorporação da CHD, trata-se de entender, por exemplo, 

que não há cisão (ou equiparação) entre questões de fato e de 
direito, entre razão prática e razão teórica, e que “entre texto (lei) e 
norma (sentido da lei) não há uma equivalência e, tampouco, uma 
total autonomização”22. Entre texto e norma há uma diferença, que 
é ontológica: o ser existe para dar sentido aos entes. Assim, o ser 

sempre é o ser de um ente e o ente só é no seu ser.  
A compreensão ocorre no interior do círculo hermenêutico. 

Na clássica obra Verdade e método, Gadamer23 explica que o 
movimento da compreensão, que é já sempre antecipada pela pré-
compreensão – assim como a cognição pela pré-cognição24 –, vai 
constantemente do todo à parte e desta ao todo, de forma que o 
critério correspondente para a correção da compreensão “é sempre 
a concordância de cada particularidade com o todo”. A falta de 
congruência das partes com o todo significa o próprio fracasso da 
compreensão25. 

                                            
21 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica e possibilidades críticas do direito: ensaio sobre a cegueira 
positivista. Revista da Faculdade de Direito da UFMG, Belo Horizonte, n. 52, p. 127-162, janeiro-junho, 

2008. Disponível em: https://www.direito.ufmg.br/revista/ index.php/revista/article/view/67. Acesso 
em: 08 jul. 2018, p. 132. 

22 STRECK, Lenio Luiz. Bases para a compreensão da hermenêutica jurídica em tempos de superação 

do esquema sujeito-objeto. Revista Seqüência, Florianópolis, v. 28, n. 54, p. 29-46, julho, 2007. 

Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/ index.php/sequencia/article/view/15066. Acesso em: 08 
jul. 2018, p. 32. 

23 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método, p. 436. 

24 BION, Wilfred. O aprender com a experiência. 

25 SILVA. Maria Luísa Portocarrero. Conceitos Fundamentais de Hermenêutica Filosófica. 
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O sentido se dá apenas no ato aplicativo, que é justamente 
quando, pela diferença ontológica, a coisa vem à tona por meio da 

linguagem. O ser não acontece de forma universal e abstrata. Dirá 
Heidegger: “a enunciação e sua estrutura, o como apofântico, estão 
fundadas na interpretação e em sua estrutura, no como 
hermenêutico, e, ainda mais originariamente, no entender e na 

abertura do Dasein”26. Heidegger introduz essa distinção entre o 
discurso explicitador (discurso manifestativo) e o discurso 
subterrâneo, que ocorre simultaneamente com o discurso apofântico, 
denominado de dimensão hermenêutica27. Por isso é que a CHD não 
aposta no discurso apofântico, analítico e meramente argumentativo, 
mas no discurso hermenêutico, pré-compreensivo, estruturante, que 
dá sustentação àquele28. Aliás, a esse propósito, Freud29 distinguiu o 

latente do explícito; o consciente e o inconsciente. Poderíamos 
lembrar, também, que a psicanálise sempre considerou a existência 
de um não-dito, que pulsiona se manifestar pelo ato falho, como 
imposição ao fracasso do consciente. 

Portanto, em linhas gerais, a crítica do direito empenha-se – 
por meio, também, da antropofagia dos conceitos de applicatio, de 
fusão de horizontes e de tradição (Gadamer) e de coerência e 
integridade (Dworkin) – em impor limites à atividade 
interpretativa, confiando na existência de verdades, no poder de 
constrangimento da linguagem pública (e da tradição) e na 
unidade do processo interpretativo (applicatio).  

No entanto, para a superação de teorias do direito de cariz 

relativista, solipsista, realista ou positivista (normativista), que 
apostam em um intérprete poderoso, discricionário e desvinculado 
da prestação de “respostas corretas” (Dworkin; Streck), é 
imprescindível aprofundar a seguinte questão: como se 

                                            
26 HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo, p. 617. 

27 STEIN, Ernildo. Diferença e metafísica: ensaios sobre a desconstrução, p. 58. 

28 STEIN, Ernildo. Aproximações sobre hermenêutica. 

29 FREUD, Sigmund. Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. 
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produz(em) a(s) verdade(s) para a hermenêutica? E como essa(s) 
verdade(s) se relaciona(m) com a linguagem? 

A intersubjetividade, através da qual se articula a percepção 
da linguagem pública, é o termo substancial para se compreender 
as obras de Heidegger, Gadamer, Ludwig Wittgenstein (a partir de 
Investigações filosóficas) e de Stein, pois é ela a responsável por 

esse a priori. Afinal, quando “caímos no mundo”, as coisas já têm 
nome, cabendo-nos a difícil missão de capturar os sentidos, de 
compreendê-los30.  

Para tanto, é preciso resgatar o conceito de compreensão, 
sempre antecipada pela pré-compreensão, que, por sua vez, 
conforma nossos pré-juízos. A compreensão prévia – que “envolve 
a nossa própria relação com o todo do texto”, isto é, um ter a ver 

com o todo tratado 31  – constitui a primeira das condições 
hermenêuticas. A condição finita do ser humano (Heidegger) 
implica que a compreensão exponha ao erro as opiniões prévias no 
confronto com a coisa. Neste sentido, resgatando Bion 32 , a 
psicanálise, de igual sorte, importa a partida de uma pré-concepção 
para se chegar à concepção e daí ingressar no conceito. Em 
dimensão similar, Streck afirma:  

 

O intérprete deve colocar em discussão os seus pré-juizos, isto é, 
os juízos prévios que ele tinha sobre a coisa antes de com ela se 
confrontar. Os pré-juizos não percebidos como tais nos tornam 

surdos para a coisa de que nos fala a tradição. Não perceber os 
pré-juizos “como” pré-juizos alienam o intérprete, fazendo-o 
refém da tradição ilegítima33. 

 

                                            
30 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica e jurisdição: diálogos com Lenio Streck, p. 4-5. 

31 SILVA. Maria Luísa Portocarrero. Conceitos Fundamentais de Hermenêutica Filosófica, p. 7. 

32 BION, Wilfred. O aprender com a experiência. 

33 STRECK, Lenio Luiz. Bases para a compreensão da hermenêutica jurídica em tempos de superação 

do esquema sujeito-objeto. Revista Seqüência, Florianópolis, v. 28, n. 54, p. 29-46, julho, 2007. 

Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/ index.php/sequencia/article/view/15066. Acesso em: 08 
jul. 2018, p. 42. 
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A tradição de que nos fala Gadamer é a esfera sempre e já 
pré-existente do sentido que nos chega pela mediação da 

linguagem. A tradição é reconduzida pela linguagem – o que não 
significa uma recepção passiva. Em Gadamer, compreender a 
interpretação como processo unitário (applicatio) significa que o 
intérprete sempre atribui sentido (Sinngebung). A tarefa do 

hermeneuta, portanto, é aplicativa, e não reprodutiva – e, nessa 
aplicação, há sempre algo que escapa e algo que se cria. Algo em 
que se traduz e em que se trai. 

A interpretação – e o próprio uso da linguagem como meio 
de expressão – em cada indivíduo não descuida da influência que 
lhe têm as suas experiências individuais de vida, o mundo a que 
teve acesso, o seu contexto histórico-temporal. Com efeito, não há 

posição estanque. Na linguagem freudiana, todo sentido passa e 
perpassa pelo que é sentido. Não há horizontes fechados ou 
distâncias rígidas para o passado. Aquele que quer compreender 
um texto, “parte já do efeito histórico exercido por esse mesmo 
texto ou tradição, sobre a sua situação temporal”34.  

Dessa forma, a interpretação – enquanto explicitação da 
compreensão, isto é, a argumentação que se segue – não se 
confunde com mero ato de vontade. A interpretação está a serviço 
do texto. Por isso, a expressão cunhada por Gadamer: Wer einen 
Text verstehen will, ist vielmeher bereit, sich von im etwas zu sagen 
lassen (quem quer compreender um texto, em princípio, [deve 
estar] disposto a deixar que ele diga alguma coisa por si)35. 

Conforme Silva, “a compreensão apenas se realiza 
verdadeiramente quando [o intérprete] percebe que a sua primeira 
grande tarefa é proteger-se da arbitrariedade das opiniões 
particulares e dos hábitos de pensamento”36. Por isso, a tarefa 

hermenêutica exige, justamente, uma tomada de consciência 

                                            
34 SILVA. Maria Luísa Portocarrero. Conceitos Fundamentais de Hermenêutica Filosófica, p. 16. 

35 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método, p. 405. 

36 SILVA. Maria Luísa Portocarrero. Conceitos Fundamentais de Hermenêutica Filosófica, p. 9. 
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acerca do poder exercido pela “eficácia histórica da tradição em 
toda a compreensão”37. 

Heidegger, com efeito, introduz dois conceitos de verdade: “o 
conceito bipolar, verdade-falsidade, propriedade de frases e 
proposições, e o conceito de verdade como um lugar originário, 
onde radica o universo das proposições”38. O mundo dos objetos 

nunca é atingido de maneira direta por nós, mas sempre pelo 
discurso. Por esse motivo, Heidegger emprega a palavra “als”, 
explica Stein39, cujo significado – “enquanto” – informa que “há 
uma clivagem entre nós e o mundo”. 

A questão da verdade é tratada por Heidegger no § 44 de Ser 
e tempo, denominado Dasein, abertura e verdade. Nessa seção, o 
filósofo alemão concebe que “o Dasein é ‘na verdade’”. Ou seja, “o 

Dasein, como constituído pela abertura, é essencialmente na 
verdade”, “só ‘se dá’ verdade na medida e enquanto o Dasein é”40. 
Heidegger explica que “antes que houvesse em geral algum Dasein 
e depois de que já não haja Dasein, não havia e não haverá verdade 
alguma, porque a verdade como abertura, descoberta e ser-
descoberto, já não pode ser então”41. Tal não significa, porém, que o 
ente que se encontrava ocultado não tenha sido antes, mas que, no 
seu descobrir, os entes se tornam em si mesmos acessíveis ao 
Dasein. Isto é, “com o ser-descoberto do ente, este se mostra 
precisamente como o ente que ele antes já era. Descobrir assim é o 
modo-de-ser da ‘verdade’”42. E a finitude das verdades é decorrente 
da própria finitude do Dasein. 

Heidegger rejeita, fortemente, a idéia de que a verdade se 
encontre submetida ao arbítrio do sujeito: “essa relatividade [toda 

                                            
37 SILVA. Maria Luísa Portocarrero. Conceitos Fundamentais de Hermenêutica Filosófica, p. 16. 

38 STEIN, Ernildo. Diferença e metafísica: ensaios sobre a desconstrução, p. 59. 

39 STEIN, Ernildo. Diferença e metafísica: ensaios sobre a desconstrução, p. 59. 

40 HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo, p. 611 e 625.  

41 HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo, p. 627. 

42 HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo, p. 627. 
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verdade, de acordo com seu essencial modo-de-ser conforme-ao-
Dasein é relativa ao ser do Dasein] significa que toda verdade é 

‘subjetiva’? Se ‘subjetivo’ é interpretado como ‘submetido ao 
arbítrio do sujeito’, certamente não”43. Isso porque “descobrir”, em 
seu sentido mais próprio, põe o Dasein descobridor diante do ente-
ele-mesmo e “somente porque ‘verdade’ como descobrir é um 

modo-de-ser do Dasein, pode ela subtrair-se ao seu arbítrio”44. 
Por isso, Heidegger afirma que “a enunciação não só não é o 

‘lugar’ primário da verdade, mas, ao inverso, como modus-de-
apropriação do ser-descoberto e como modo de ser-no-mundo, ela 
se funda no descobrir ou, o que é igual, na abertura do Dasein”. 
Em seguida, o filósofo complementa, dizendo que “a ‘verdade’ mais 
originária é o ‘lugar’ da enunciação e a condição ontológica da 

possibilidade de que as enunciações possam ser verdadeiras ou 
falsas, descobridoras ou encobridoras”45. 

Neste sentido, Stein propõe que a hermenêutica seja, assim, 
“esta incômoda verdade que se assenta entre duas cadeiras, quer 
dizer, não é nem uma verdade empírica, nem uma verdade 
absoluta – é uma verdade que se estabelece dentro das condições 
humanas do discurso e da linguagem”46. Na mesma dimensão, 
Streck47 afirma que “a verdade existe” e que “há sempre pretensões 
de verdade”, sendo essa verdade “construída por um ‘a priori’ 
compartilhado”. 

Se, para a filosofia hermenêutica, o foco das relações 
mediadas pela linguagem são as relações intersubjetivas, o mesmo 

se pode dizer de outra corrente filosófica contemporânea, as 
filosofias do ato e da linguagem tal como proposta por Bakhtin.  

 

                                            
43 HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo, p. 627. 

44 HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo, p. 627. 

45 HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo, p. 625. 

46 STEIN, Ernildo. Aproximações sobre hermenêutica, p. 38. 

47 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica e jurisdição: diálogos com Lenio Streck, p. 116 e 118. 
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2. Linguagem, verdade e interubjetividade na teoria 
bakhtiniana: um diálogo possível? 

 
Bakhtin, mesmo sem jamais ter saído da União Soviética, era 

profundo conhecedor das culturas alemã e francesa, para além da 
cultura russa. Notabilizou-se por seus estudos sobre Fiódor 

Dostoiévski, de onde extraiu, entre outros, o construto de romance 
polifônico e das vozes em relação de equipolência; e também sobre 
François Rabelais e a cultura popular da Idade Média e da 
Renascença, de onde extraiu o conceito de carnavalização, tornando 
possível colocar em evidência a ambivalência da linguagem na 
produção de sentido48. Foi contemporâneo de grandes pensadores da 
primeira metade do século XX, como Heidegger, Freud e Bergson. 

Com estes autores (e outros como Saussure, Buber, Hegel, Marx e 
Kant...) problematizou, polemizou, compartilhou idéias, dentre as 
quais, como notado pelo pensador Tzvetan Todorov – o que foi 
indicado pela pesquisadora brasileira Marília Amorim 49  –, a 
importância do diálogo como condição da linguagem, na linha 
heideggeriana. Por isso, a relevância de fazer a tentativa, mesmo que 
incipiente, de colocar estes dois pensadores em diálogo.  

Bakhtin vai construindo sua proposta teórica do dialogismo 
a partir de seus estudos de análise literária, o que permitiu 
Bibikhine, citado por Amorim50, dizer que a literatura, em especial 
o romancista Dostoiévski, “é para Bakhtin não apenas um corpus, 
mas um paradigma para seu próprio pensamento”.  

Com efeito, é justamente da obra de Dostoiévski – para 
quem “a ideia é interindividual e intersubjetiva”, e não uma 
“formação psicológico-individual subjetiva com ‘sede permanente’ 

                                            
48 AXT, Margarete. AXT, Dieter. De ato ético e polifonia – entre o acontecimento e sua objetivação. 
In: Boletim da RDL, n. 16, julho-setembro, 2017. 

49 AMORIM, Marilia. Para uma filosofia do ato: “válido e inserido no contexto”. In: BRAIT, Beth 
(org.). Bakhtin, dialogismo e polifonia, p. 20. 

50 AMORIM, Marilia. Para uma filosofia do ato:“válido e inserido no contexto”. In: BRAIT, Beth (org.). 
Bakhtin, dialogismo e polifonia, p. 20. 
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na cabeça do homem” – que Bakhtin extrai o conceito de 
polifonia51. A essência da polifonia consiste, precisamente, “no fato 

de que [no diálogo] as vozes permanecem independentes e, como 
tais, combinam-se numa unidade de ordem superior à da 
homofonia”52. A polifonia permite desvendar, assim, o caráter 
multifacetado da existência e a complexidade humana. Para 

Bakhtin, o principal na polifonia de Dostoiévski é o fato de ela se 
“realizar entre diferentes consciências, ou seja, de ser interação e 
interdependência entre estas”53.  

E, pelo fato de se constituírem como consciências integrais, 
com posicionamentos complexos e autônomos frente a questões 
cruciais de verdade e da vida, o autor trata suas personagens como 
vozes plenas, sujeitos éticos independentes dele próprio, sujeitos 

dignos de respeito. É por isso que o autor não tipifica suas 
personagens, elas se autodesvelam ao longo dos romances. Nesse 
sentido, nós não vemos quem é a sua personagem, “mas de que modo 
ela toma consciência de si mesma”, o que coloca termo ao modelo 
reificado de mundo (sujeito-objeto) – posição assimétrica e superior 
do autor – e instaura o modelo dialógico (sujeito-sujeito)54. 

Bakhtin entende, a partir de seus estudos sobre o escritor da 
Renascença François Rabelais, que Dostoiévski segue uma linha 
carnavalesca em seus romances, no que diz respeito às suas 
relações com as personagens, a qual encontra eco já em Sócrates, 
pois “a verdade não nasce nem se encontra na cabeça de um único 
homem; ela nasce entre os homens, que juntos a procuram no 

                                            
51 BAKHTIN, Mikhail. Problemas da poética de Dostoiévski, p. 86–87. 

52 BAKHTIN, Mikhail. Problemas da poética de Dostoiévski, p. 21. 

53 BAKHTIN, Mikhail. Problemas da poética de Dostoiévski, p.36. 

54 E, com isso, abre-se ao debate autêntico entre as personagens (e entre elas e o autor), sem que 
nenhum dos participantes do diálogo detenha a verdade por antecipação; esta se constrói ao longo 

dos embates e por “vontade de acontecimento” dos participantes envolvidos, em sua busca conjunta 

em torno das últimas questões, em que pese suas diferenças (BAKHTIN, Mikhail. Problemas da 
poética de Dostoiévski, p. 48). 
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processo de sua comunicação dialógica”55,56. No entanto, o conteúdo 
desses diálogos socráticos “adquiria frequentemente caráter 

monológico”, de mera exposição de ideias acabadas, em que 
Sócrates era instituído na posição de “mestre”57. Desnecessário 
rememorar, aqui, o método da parturição maiêutica das ideias.  

Em contrapartida, nos heróis de Dostoiévski, protagonistas 

de grandes diálogos, Bakhtin identifica a presença constante de 
uma luta obstinada contra as definições de si mesmos feitas pelos 
outros: “a verdade sobre o homem na boca dos outros, não-
dirigida a ele por diálogo, ou seja, uma verdade à revelia, 
transforma-se em mentira que o humilha e mortifica caso esta lhe 
afete o ‘santuário’, isto é, o ‘homem no homem’”58.  

A verdade, na ótica bakhtiniana, só se alcança através do 

diálogo com o outro – relação “eu-tu” de Buber 59  –, da 
confrontação da idéia e da prov(oc)ação, pois tudo o que, em 
contrapartida, torna-se um monólogo, torna-se também 
autoritário.60  Com efeito, esse diálogo, quer nos parecer, não 
prescinde de uma condição estruturante anterior, subterrânea, 
conforme será exposto a seguir.  

Bakhtin alerta para o fato de os “princípios do monologismo 
ideológico” terem encontrado “na filosofia idealista a expressão mais 
nítida e teoricamente precisa. O princípio monístico, isto é, a 
afirmação da unidade do ser, transforma-se, na filosofia idealista, em 
princípio da unidade da consciência [...] transforma-se, 
inevitavelmente, em unidade de uma consciência”61. Isso porque, no 
                                            
55 Evidente que essa natureza dialógica não pressupõe que se possa dizer qualquer coisa sobre 

qualquer coisa, para utilizar expressão de Streck (2011, 2014, 2017), mas, antes, que essa verdade 
nasce no diálogo, é na linguagem, logo, nas relações intersubjetivas estabelecidas na e pela 
linguagem. 

56 BAKHTIN, Mikhail. Problemas da poética de Dostoiévski, p. 110.  

57 BAKHTIN, Mikhail. Problemas da poética de Dostoiévski, p. 110. 

58 BAKHTIN, Mikhail. Problemas da poética de Dostoiévski, p. 59. 

59 BUBER, Martin. Eu e tu. 

60 A propósito, remetemos à obra de Barthes: Aula (1980).  

61 BAKHTIN, Mikhail. Problemas da poética de Dostoiévski, p. 79. 
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idealismo, “uma consciência e uma boca são totalmente suficientes 
para toda plenitude do conhecimento: não há necessidade de uma 

multiplicidade de consciências, nem há base para ela”62.  
Bakhtin63 admite, portanto, que uma verdade única (istina), 

do mundo teórico e da cultura, “requer uma multiplicidade de 
consciências” em interação dialógica. Mais que isso: essa verdade, 

por princípio, não cabe nos limites de uma única consciência 
individual; ela é, por natureza, uma verdade encarnada ou 
“baseada em acontecimentos” (pravda), isto é, em vivenciamentos 
do ser em processo-de-ser, surgindo “no ponto de convergência de 
várias consciências”, o que remete para o construto de dialogismo 
e o de polifonia, extraído da obra dostoievskiana.  

Bakhtin compreende que, em Dostoiévski, a consciência 

começa onde começa o diálogo, tendo em vista que somente 
relações puramente mecânicas não são dialógicas. Lembra-se, aqui, 
da obra heideggeriana64, para quem somos um constante diálogo. 
Neste contexto, a partir dos seus estudos, o filósofo da linguagem 
identificará a superação do solipsismo na obra do escritor russo, 
uma vez que as representações deste “eu”, que tem consciência e 
que julga, e do mundo, que é seu objeto, ocorrem no plural, e não 
no singular. Isso porque Dostoiévski coloca, no centro de sua arte, 
“o problema das inter-relações entre esses ‘eu’ que são conscientes 
e que julgam”65. A propósito, vale destacar o pensamento de 
Todorov66, para quem a síntese do pensamento intelectual de 
Bakhtin pode ser estabelecida na convicção de que o inter-humano 

é constitutivo do humano67. 

                                            
62 BAKHTIN, Mikhail. Problemas da poética de Dostoiévski, p. 80. 

63 BAKHTIN, Mikhail. Problemas da poética de Dostoiévski, p. 80.  

64 HEIDEGGER, Martin. A Linguagem. In: A caminho da linguagem, p. 7. 

65 BAKHTIN, Mikhail. Problemas da poética de Dostoiévski, p. 100. 

66 TODOROV, Tzvetan. Prefácio à edição francesa. In: MIKHAIL, Bakhtin. Estética da criação verbal, 
p. XXVI. 

67 Para Buber, a esfera do inter-humano é aquela do “face a face, do um-ao-outro” e o seu 
desdobramento é o que se chama dialógico. (BUBER, Martin. Do diálogo ao dialogismo, p. 138.) 
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Essas posições do Bakhtin crítico-literário remetem, por sua 
vez, ao foco central da obra Para uma filosofia do ato responsável, 

escrita pelo autor entre os anos de 1920 e 1924 e que concerne à 
arquitetônica relacional alteritária eu-outro, à produção de verdades 
no mundo acontecimental (pravda) e ao jogo de tensões que se 
estabelece com o mundo teórico das verdades universais (istina)68.  

O mundo da vida é, para Bakhtin, o único mundo em que 
cada um de nós cria, conhece, contempla, vive e morre. O mundo 
da cultura, por sua vez, é o mundo em que se encontram 
objetivados os atos da atividade de cada um. No entanto, é no 
mundo da vida em que tal ato realmente ocorre na sua 
singularidade. Neste contexto, é que “o ato da atividade de cada um 
olha em duas direções opostas: para a unidade objetiva de um 

domínio de cultura e para a singularidade irrepetível da vida”69.  
Não há, porém, um plano unitário, em que essas duas faces 

possam se determinar reciprocamente em uma unidade única. Isso 
porque tudo o que é teórico ou estético, dirá o filósofo, deve ser 
determinado como um “momento do evento singular do existir, 
embora não mais, é claro, em termos teóricos e estéticos”70. Assim, 
na mesma dimensão da diferença ontológica, nos termos em que é 
trabalhada por Heidegger 71 , 72 , não há uma objetificação da 
racionalidade abstrata sobre o particular concreto e, tampouco, há 
um apelo metafísico. Pelo contrário: o sentido se dá na concretude, 
na irrepetibilidade do acontecimento, e o que é abstrato – e, 
portanto, teórico ou estético – não determina o acontecimento sob 

pena de objetificá-lo. Apenas quando o acontecimento se dá é que 
se faz possível determinar o ato da atividade objetivado no mundo 

                                            
68 AXT, Margarete. AXT, Dieter. De ato ético e polifonia – entre o acontecimento e sua objetivação. 
In: Boletim da RDL, n. 16, julho-setembro, 2017. 

69 BAKHTIN, Mikhail. Para uma filosofia do ato responsável, p. 43. 

70 BAKHTIN, Mikhail. Para uma filosofia do ato responsável, p. 43. 

71 HEIDEGGER, Martin. Ontologia (Hermenêutica da faticidade). 

72 HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo. 
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da cultura, embora, quando este se manifesta no mundo da vida, já 
não se manifeste na forma de teoria ou de estética, mas enquanto 

acontecimento. Neste sentido, todo o ato é sempre um ato de 
acontecimento. De acontecimento trans-forma-dor, criativo, na 
medida em que instaura um novo registro, que não é nem eu, nem 
tu, e nem mesmo a mera relação eu-tu. A propósito, o sentido do 

diálogo, da conversação, dirá Buber73, não se encontra em um ou 
noutro, nem tampouco nos dois em conjunto, mas “neste 
encarnado jogo entre os dois, neste seu Entre”. Esse Entre insere-
se no espaço público, na dimensão da linguagem pública, e 
representa a transformação mútua. 

Para Bakhtin74, cada pensamento meu, com seu conteúdo-
sentido, cada experiência que vivo, é um ato singular, responsável, 

um momento do meu viver-agir, portanto parte da minha 
historicidade (factual). Estes dois momentos – o do conteúdo-
sentido e o histórico-factual – são indissociáveis “na valoração 
deste pensamento como meu ato responsável”75. Contudo, o autor 
reconhece que é possível retirar, por uma operação de abstração, o 
conteúdo-sentido, libertando-o da historicidade acontecimental 
que o acompanhava até então, o que permite alçá-lo a um plano de 
generalidade, produzindo-se, assim, um “pensamento como juízo 
de validade universal” 76 . Neste caso, a abstração se torna 
totalmente indiferente ao aspecto histórico-individual da minha 
vida77. Já para outro que acessa tal abstração, ela só fará sentido 
encarnada no acontecimento da sua respectiva vida. Isso porque, 

somente a partir do acontecimento do viver-pensar, é que uma 
verdade, antes abstrata, poderá significar. 

                                            
73 BUBER, Martin. Do diálogo ao dialogismo, p. 139. 

74 BAKHTIN, Mikhail. Para uma filosofia do ato responsável. 

75 BAKHTIN, Mikhail. Para uma filosofia do ato responsável, p. 44. 

76 BAKHTIN, Mikhail. Para uma filosofia do ato responsável, p. 44. 

77 BAKHTIN, Mikhail. Para uma filosofia do ato responsável, p. 44. 
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Bakhtin considera que o acontecimento, que se dá na 
arquitetônica do mundo da vida, não pode ser aprisionado ou 

enrijecido. Ele pode ser compartilhado dialogicamente e alçado a 
uma instância polifônica superior das vozes-consciências 
plenivalentes e equipolentes, como já referido.  

De outra parte, Bakhtin vai além e estabelece que sempre 

que o eu realizar intencionalmente o seu lugar único e histórico no 
ser-evento (da vida em processo-de-ser), isso implica 
inextrincavelmente um ato ético que responde a outro ato, 
assumindo sua responsabilidade no contexto em que se situa.78 Em 
outras palavras, trata-se de um lugar determinado por uma 
história (coletiva, individual) anterior, de atos e efeitos desses atos 
(memória de passado) a que o indivíduo responde intervindo, mas 

de modo inconcluso (finitude) – pois que no ser-evento (sempre 
em devir) não há acabamento, apenas movimento ininterrupto, 
convocando a uma continuidade imanente na realização desse 
lugar único, que o é na medida em que se contrapõe ao outro 
alteritário a ele respondendo79. Para Bakhtin, ao partir do mundo 
da vida para pensar, apreciar, avaliar, decidir, teorizar, conceituar 
a própria vida, a sociedade e outros tantos campos onde se 
desenrolam a atividade humana e seus modos de conhecer, o 
mundo da vida confronta diretamente um mundo do conceito, 
enquanto uma filosofia da vida centrada no ato ético responsável 
se vê frente a frente com uma filosofia teórica80.  

É precisamente neste sentido que a filosofia da vida 

enraizada no ato ético responde primeiramente por um sujeito 
situado e implicado concretamente com a ação participativa no 

                                            
78 AXT, Margarete. Mundo da vida e pesquisa em educação: ressonâncias, implicações, replicações. 
Letras de Hoje, Porto Alegre, v. 46, n. 1, p. 46-54, janeiro-março, 2011. 

79 AXT, Margarete. AXT, Dieter. De ato ético e polifonia – entre o acontecimento e sua objetivação. In: 
Boletim da RDL, n. 16, julho-setembro, 2017. 

80 AXT, Margarete. Mundo da vida e pesquisa em educação: ressonâncias, implicações, replicações. 

Letras de Hoje, Porto Alegre, v. 46, n. 1, p. 46-54, janeiro-março, 2011; e, AXT, Margarete. AXT, 

Dieter. De ato ético e polifonia – entre o acontecimento e sua objetivação. In: Boletim da RDL, n. 16, 
julho-setembro, 2017. 
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mundo. É somente pela operação – anterior – de enraizamento 
acontecimental que as operações de objetivação teórica adquirem 

consistência, contribuindo com tomadas de posição e de decisão 
relacionadas ao existente e comprometidas com seu contexto de 
realidade, apresentando-se como válidas81.  

Nessa linha de pensamento, pode-se tomar, como exemplo 

para reflexão, a responsabilidade política do juiz, que decide (e não 
escolhe), mas que quando decide, no sentido bakhtiniano, fica 
submetido ao constrangimento do ato ético responsável. Em outras 
palavras, supõe-se que, diante de tal cenário, não se possa cuidar de 
“livre apreciação da prova”, uma vez que o julgador responde 
responsavelmente pelo ato no contexto em que se situa.82 Esse caráter 
responsivo se dá, conforme já mencionado, em face de um lugar 

determinado por uma história anterior, tanto coletiva, quanto 
individual, e de atos e efeitos desses atos, enquanto memória de 
passado que adentra o presente, a que o indivíduo também responde, 
o que poderia ser entendido como uma possível aproximação com o 
conceito de tradição e de suspensão dos pré-juízos.  

Vale ressaltar, aqui, a leitura proposta por Michael Bernard-
Donals83, para quem as noções de Gadamer sobre o que é a história 
e sobre como a localização histórica dos intérpretes é formada 
podem ser encontradas – em alguma medida – no trabalho de 
Bakhtin, “outro fenomenólogo da linguagem”. Ademais, a 
relevância e a proximidade entre as obras de Gadamer e Buber, 
autor fundamental na intertextualidade do pensamento 

bakhtiniano84, é igualmente reconhecida por Kepnes85, uma vez que 

                                            
81 AXT, Margarete. AXT, Dieter. De ato ético e polifonia – entre o acontecimento e sua objetivação. In: 
Boletim da RDL, n. 16, julho-setembro, 2017. 

82 AXT, Margarete. AXT, Dieter. De ato ético e polifonia – entre o acontecimento e sua objetivação. 
In: Boletim da RDL, n. 16, julho-setembro, 2017. 

83 BERNARD-DONALS, Michael F. Mikhail Bakhtin: between phenomenology and Marxism, p. 77. 

84 Bakhtin, crítico literário dialógico, falou de sua dívida com Buber (FRANK, 1986).  

85 KEPNES, Steven D. Buber as hermeneut: relations to Dilthey and Gadamer. The Harvard 
theological review, Cambridge, v. 81, n. 2, p. 193-213, april, 1988, p. 194. 
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as contribuições de Buber não só dialogavam com o contexto da 
escola hermenêutica, como também anteciparam algumas das 

importantes inovações trazidas por Gadamer. Com efeito, Kepnes86 
aponta como Buber inspirou-se, inicialmente, na teoria 
hermenêutica romântica de Dilthey, para, em seguida, 
revolucionar o seu “método hermenêutico”, a partir de Eu e tu87, 

resultando na inovadora contribuição de uma posição 
hermenêutica dialógica (“dialogical” hermeneutical position). Neste 
sentido, “Buber, before the work of Gadamer, spoke of the text as a 
‘Thou’ which addresses the reader; thus he referred to 
interpretation as a process of dialogue or conversation”88,89. Para 
Gadamer, a tradição é linguagem e se expressa como um “Thou”, 
em que a abertura dialógica do intérprete é o que permite que 

preconceitos possam ser desafiados e que horizontes possam ser 
ampliados90,91. Assim, o que caracteriza a conversação genuína para 
Gadamer é a abertura dialógica de seus participantes, a ampliação 
do horizonte de sentido92,93. Não se desconhece, por certo, a crítica 
                                            
86 KEPNES, Steven D. Buber as hermeneut: relations to Dilthey and Gadamer. The Harvard 
theological review, Cambridge, v. 81, n. 2, p. 193-213, april, 1988, p. 194. 

87 BUBER, Martin. Eu e tu. 

88 KEPNES, Steven D. Buber as hermeneut: relations to Dilthey and Gadamer. The Harvard 
theological review, Cambridge, v. 81, n. 2, p. 193-213, april, 1988, p. 194. 

89 “In developing a notion of interpretation as a dialogue between the reader and work of art or text Buber 

anticipated one of the most important hermeneutical principles that Hans-Georg Gadamer developed in his 

groundbreaking work, Truth and Method (Wahrheit und Methode), first published in Germany in 1960. 
Interpreting a text, for Gadamer, is not a matter of emphaty with the lived experience of an author nor is it 

a matter of jumping out of the reader’s historical period into a past one through the springboard of 

historical criticism. Interpretation arises, rather, out of a process of ‘conversation’ between readers firmly 
planted in their cultural moment and a text which speaks is an alternative cultural mode. Although 

Gadamer comes out of the Verstehen hermeneutical tradition which originated with Schleiermacher and 

Dilthey, he is very critical of the aims of romantic hermeneutics. For Gadamer, the meaning of a text is to be 
found in front of us, in the relationship between the text and reader and not behind the text in the mind or 

life of the author. Gadamer’s notion of interpretation process is dynamic and interactive. Like Buber, he 
describes the interpreter’s relationship to a work of art as both active and passive” (KEPNES, p. 206). 

90 MEDINA, José. Linguagem: conceitos-chave em filosofia, p. 88. 

91 Isto é, “se a tradição é falsa, inadequada ou inautêntica, ela se renderá ao grau de objetividade da coisa”, 
já que “o preconceito, o pré-juízo, o sentido antecipado” são testados e confrontados com a coisa que é 
interpretada (STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica e jurisdição: diálogos com Lenio Streck, p. 115). 

92 MEDINA, José. Linguagem: conceitos-chave em filosofia, p. 88. 
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formulada por Bialostosky94, para quem a “conversa hermenêutica” 
de Gadamer assume caráter primariamente dialético e, portanto, 

monológico, embora o próprio Bialostosky admita que o segundo 
tipo de experiência hermenêutica proposta por Gadamer – nas 
tarefas de experimentar e de compreender o “Tu” (tradição) – 
possa vir a admitir uma perspectiva “totalmente dialógica”: 

 
Gadamer's account of hermeneutical conversation, then, like his 
model of conversation proper, is primarily dialectical and 

monological, though his second type of hermeneutical experience 
could be developed to encompass a fully dialogic conversation95. 
 

A viabilidade da aproximação entre Bakhtin e a 
hermenêutica de Gadamer, de fato, é bastante discutida. Sidorkin96 

é outro autor que – embora reconheça que algumas passagens de 
Problemas da poética de Dostoiévski97 se revelam “notavelmente 
hermenêuticas” – enfatiza uma série de distinções entre o conceito 
dialógico de diálogo (Bakhtin, Buber) do pensamento 
hermenêutico de Gadamer, destacando os diferentes papéis 
assumidos pelo diálogo, pela compreensão, pela linguagem98 e pela 
verdade nessas duas correntes filosóficas. 

                                                                                             
93 Com efeito, na hermenêutica gadameriana, um “encontro de comunicação genuíno é sempre uma 
oportunidade para ampliar seu próprio horizonte, um local potencial para a crítica de preconceitos e 

uma ocasião para autotransformação. Esta abordagem da comunicação é elaborada no modelo 
dialógico de conversação e de interpretação de textos, de Gadamer” (MEDINA, p. 88). 

94 BIALOSTOSKY, Don H. Dialogical, pragmatic, and hermeneutic conversation: Bakhtin, Rorty, and 
Gadamer. In: DAZ-DIOCARETZ, Myriam. The Bakhtin Circle today, p. 116. 

95 BIALOSTOSKY, Don H. Dialogical, pragmatic, and hermeneutic conversation: Bakhtin, Rorty, and 
Gadamer. In: DAZ-DIOCARETZ, Myriam. The Bakhtin Circle today, p. 116. 

96 SIDORKIN, Alexander M. Beyond discourse: education, the self and dialogue. 

97 BAKHTIN, Mikhail. Problemas da poética de Dostoiévski. 

98 Com efeito, Sidorkin (1999, p. 26) alerta para o fato de que o encontro pode transcender a 

linguagem, em Bakhtin, uma vez que se está diante de um encontro de consciências. A escuta do 
outro, em sentido amplo, pode se dar por formas que não apenas linguagem verbal, transcendendo a 

linguagem, na relação sujeito-sujeito. Em relação a isso, entendemos a linguagem em sentido amplo, 

que transcende a mera comunicação verbal e que se revela como condição de possibilidade para o 
nosso ser-no-mundo. Aliás, para Bakhtin, a imagem e a arte também são linguagens. 
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Segundo Sidorkin99, há uma diferença fundamental no fato 
de Gadamer acreditar que o significado original do texto possa ter 

existido em um primeiro momento, embora seja impossível – e 
desnecessário – resgatá-lo, enquanto Bakhtin parece apontar para 
a inexistência desse significado, imputado a um Adão mítico. Para 
Bakhtin, o texto – sempre escrito para um leitor e perpassado por 

outros textos (intertextualidade), aos quais responde –, quando 
encontra um leitor, torna-se texto interpretado; nessa medida, não 
existe “texto-não-interpretado”, sendo, ademais, sempre a segunda 
voz (a do leitor) quem reconhece a primeira como autor100. De 
qualquer modo, para a hermenêutica, tampouco se pode falar em 
um “sentido em si” do texto, uma vez que se rejeita a perspectiva 
absoluta, a visão a partir de lugar algum101. Neste aspecto, o diálogo 

autêntico e a escuta do outro constituem cernes da obra 
gadameriana. O outro está sempre implicado. O sentido, assim, 
não é totalmente singular – e, tampouco, há a morte do sujeito, 
com a diluição de toda a subjetividade.  

A propósito, Bakhtin insere a compreensão-criadora dentro 
da perspectiva ético-estética, em que há dois movimentos distintos 
(compreensão e compreensão-criadora): um, de aproximação 
ética, de ir ao encontro da perspectiva do outro (lembrando, o 
texto tem um autor), perguntando-se pela singularidade de sentido 
do texto que advém da intenção do autor. E, neste primeiro 
movimento, busca-se acessar esse lugar do autor do texto – sem se 
descuidar, evidentemente, do contexto sócio-histórico (texto não 

está isolado do contexto em que foi produzido). Apenas no segundo 
movimento, quando o intérprete retorna, é que ele retoma seu 
lugar com um excedente de visão. Cabe lembrar que, mais do que 
uma sucessividade, o que há entre esses dois movimentos é uma 

interpenetração constante. Agora, além dos sentidos que tentou 

                                            
99 SIDORKIN, Alexander M. Beyond discourse: education, the self and dialogue, p. 24. 

100 BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. 

101 MEDINA, José. Linguagem: conceitos-chave em filosofia, p. 91. 
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compreender, tem os seus próprios sentidos (com sua 
historicidade e sua intenção). Há um movimento de afastamento 

do texto interpretado, retornando ao seu lugar enunciativo com 
seu excedente de visão, base da visão estética.  

Por tudo isso, talvez seja o caso, de realizar uma leitura 
conjunta dos pressupostos hermenêuticos e de Bakhtin, naquilo em 

que permitem a superação do solipsismo, da arbitrariedade e do 
relativismo. Ainda que se possa debater o status que a linguagem 
assume para cada teoria102, não se pode estar, ao mesmo tempo, 
dentro e fora dela. A nosso ver, Bakhtin está muito longe de 
compactuar com posturas relativistas e Gadamer está igualmente 
longe de ser um teórico monológico, na medida em que edifica a 
sua hermenêutica na abertura para o diálogo autêntico, na 

ampliação do horizonte de sentido e na alteridade. A hermenêutica 
se detém, assim, sobre a identidade que compartilhamos em meio 
à diferença. Talvez por isso Sidorkin103 falhe em encontrar uma 
resposta satisfatória quando se pergunta pelo critério de distinção 
entre polifonia e “cacofonia”. Ao examinar a discussão em torno do 
aborto, Sidorkin identifica que as vozes em conflito discutem a 
partir de extremos, deturpando o outro, decaindo na cacofonia, em 
oposição ao que poderia ser a verdade polifônica. No fundo, 
Sidorkin parece desconsiderar, em primeiro lugar, essa dimensão 
ética (empatia) que deve envolver o autêntico diálogo polifônico – 
sob pena de se decair, justamente, na “gritaria” –; e, em segundo 
lugar, que essa “verdade polifônica” não pode desconsiderar o 

caráter intersubjetivo constitutivo da linguagem. Afinal, para fazer 

                                            
102 Para Sidorkin (1999, p. 26-27), “a critique of Gadamer's claim about the ontological status of 

language from dialogical point of view will be different from that of Habermas, for instance, who 
notes that language could be an instrument of power. Habermas offers instead the concept of an 

ideal-speaking situation, with criteria of rational discourse used to validate the true consensus. 

Bakhtin's ideia of polyphonic truth is very far from this, and he was not interested in the issue of 

power that is profundly important for critical theories. Thus his challenge to the claims of 
ontological status of language would be different. Language does not matter much in dialogue 
because language does not precede but rather is being created in dialogue”. 

103 SIDORKIN, Alexander M. Beyond discourse: education, the self and dialogue, p. 30. 
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jus ao campo da música de onde foi extraído o conceito de 
polifonia, se não houvesse pretensão alguma de verdade na leitura 

de partituras, orquestra nenhuma executaria sinfonias. 
A instância discursiva não prescinde de algo que já desde 

sempre se antecipe. Conforme Marchezan, Bakhtin já antevê que, 
entre os participantes do diálogo, “há sempre uma parte que não é 

explicitada, uma parte presumida, que compreende valores 
comuns” para os membros de dada sociedade104. A historicidade da 
compreensão se origina “de um diálogo que já trazemos e se 
orienta para o diálogo que fazemos”: a “alma do diálogo autêntico” 
encontra-se, assim, na fusão de horizontes – ainda que, sob a 
óptica bakhtiniana, fosse mais apropriado falar em ampliação de 
horizontes 105  –, uma vez que as “pré-compreensões projetam 

horizontes interpretativos que são fundidos com os horizontes dos 
outros, numa conversa ou na leitura de um texto”106.  

Por sua vez, a arbitrariedade do discurso monológico 
encontra-se, sobretudo, na atribuição (arbitrária) de sentido, que é 
ainda refém do esquema sujeito-objeto; em contrapartida, 
hermenêutica e dialogismo compartilham, ao que quer parecer, da 
inserção na perspectiva da intersubjetividade, em que está posta a 
relação sujeito-sujeito. Sem isso, nada impede que a própria 
discursividade torne-se caudatária do monologismo, quando venha 
a ignorar questões como (i) a constituição dialógica e intersubjetiva 
da linguagem, (ii) a historicidade da compreensão, (iii) a abertura 
para o diálogo autêntico; e (iv) o reconhecimento e a preocupação 

com o outro.  

                                            
104 MARCHEZAN, Renata Coelho. Diálogo. In: BRAIT, Beth (Org.). Bakhtin: outros conceitos-chave, p. 120. 

105 Em se tratando de Bakhtin, melhor seria falar-se em uma ampliação de horizontes, evitando-se 

qualquer ideia de apagamento de fronteiras entre os falantes e de alternância no diálogo, uma vez 

que, para o autor, deve ser mantida, até o fim, a possibilidade de inscrição da diferença e do 

contraditório. Isso não impede que se chegue a um acordo superior, sem que haja, no entanto, o 
apagamento das vozes. A diferença se mantém. 

106 LOPES, Ziel Ferreira. Jurisdição e método: limites processuais e possibilidades hermenêuticas de 
controle das decisões, p. 74. 
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Ademais, na finitude de que nos fala Heidegger, não é 
impedida a revisão da tradição: o cuidado com a autenticidade dos 

sentidos “depende de não esquecer a temporalidade” e “vigiar a 
relação entre passado, presente e futuro (situação-compreensão-
explicação)”, o que permite destruir e reconstruir a tradição em 
que o homem se encontra, para “transcender-se em meio à 

finitude que o constitui”107. Em suma, também no Direito recai 
certa suspeita sobre a tradição108, encarada, por vezes, sob a 
perspectiva autoritária, monológica ou fossilizada. No entanto, 
entendemos que até mesmo as condições críticas são possibilitadas 
por essa tradição, que, em sentido mais profundo e possibilitador, 
(con)forma a dimensão mais originária do diálogo autêntico109,110.  

Seja como for, é evidente que teorias filosóficas distintas 

apresentarão, sempre, pontos de afastamento e de convergência, 
interessando-nos, aqui, sobretudo, pensar as suas possíveis 
intersecções e aproximações. 

Neste sentido, Bakhtin111 afirma que as relações dialógicas 
“são um fenômeno quase universal, que penetra toda a linguagem 
humana e todas as relações e manifestações da vida humana, em 
suma, tudo o que tem sentido e importância”. Essa seria a 
dimensão estruturante, portanto – em que o diálogo autêntico exije 
o voltar-se-um-para-o-outro verdadeiramente 112,113, assim como, 

                                            
107 LOPES, Ziel Ferreira. Jurisdição e método: limites processuais e possibilidades hermenêuticas de 
controle das decisões, p. 40. 

108 Para a Escola Mineira do Direito – de matriz habermasiana –, na vertente do Processualismo 

Constitucional Democrático, a tradição encontra-se sob suspeita, na medida em que “poderia ter sido 

sempre forjada em contextos de dominação”, estendendo-se essa suspeita a “tudo aquilo que não 
tenha passado pelo crivo de um procedimento discursivo” (LOPES, p. 16). 

109 LOPES, Ziel Ferreira. Jurisdição e método: limites processuais e possibilidades hermenêuticas de 
controle das decisões. 

110 TRINDADE, André Karam. A Filosofia no direito: com Gadamer, contra Habermas, à procura de 

um paradigma de racionalidade a partir do qual seja possível pensar pós-metafisicamente a teoria do 
direito contemporâneo. 

111 BAKHTIN, Mikhail. Problemas da poética de Dostoiévski, p. 47. 

112 BUBER, Martin. Do diálogo ao dialogismo, p. 8. 

113 BAKHTIN, Mikhail. Problemas da poética de Dostoiévski, p. 69 
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em Gadamer, há a fusão de horizontes (compreensão mutuamente 
transformadora). A multiplicidade de pontos de vista, inerentes ao 

diálogo-polifônico é intersubjetiva114, inter-humana, e, tal qual a 
hermenêutica, é antitética tanto ao relativismo, quanto ao 
dogmatismo.115 Isso porque essas duas perspectivas – relativista e 
dogmática – são, igualmente, antagônicas (e excludentes) a 

qualquer idéia de diálogo autêntico: 
 
Não vemos qualquer necessidade de dizer especialmente que o 
enfoque polifônico nada tem em comum com o relativismo (e 

igualmente com o dogmatismo). Devemos dizer que o relativismo 
e o dogmatismo excluem igualmente qualquer discussão, todo 
diálogo autêntico, tornando-o desnecessário (o relativismo) ou 

impossível (o dogmatismo). Já a polifonia como método artístico 
situa-se inteiramente em outro plano116. 

 

Assim, apesar da dificuldade em classificá-la, o certo é que a 
filosofia da linguagem de Bakhtin supera tanto o idealismo e o 

                                            
114 Vale destacar, aqui, que o período sociológico e marxista da obra de Bakhtin volta suas baterias 
contra a psicologia e a linguística subjetivas – que procedem como se o homem estivesse sozinho no 

mundo – e contra as teorias empiristas – que se limitam aos conhecimentos dos produtos 

observáveis da interação humana. Já neste período [década de 1920], Bakhtin afirmava o caráter 
necessariamente intersubjetivo da linguagem e do pensamento, constitutivos do homem. TODOROV, 
Tzvetan. Prefácio à edição francesa. In: MIKHAIL, Bakhtin. Estética da criação verbal, p. XXVII. 

115 Conforme Todorov, Dostoiévski tampouco admitia o relativismo moral ou a concepção de que cada um 
fosse seu próprio juiz, uma vez que, para o escritor, a moral pública encontrava-se institucionalizada e 

incorporada na figura de Cristo: “Depois de seu célebre discurso sobre Púchkin, em 1880, Dostoiévski é 

interpelado por um escritor da época, Kaviélin, que lhe opõe sua idéia da moralidade: age moralmente 

aquele que age de perfeito acordo com suas convicções. É, portanto, uma outra versão do credo relativista 

e individualista (cada um é seu próprio juiz), no fundo, não muito diferente daquele que Bakhtin acredita 

encontrar em Dostoiévski. Ora, este último escreve, em seu projeto de resposta a Kaviélin: ‘Não basta 
definir a moralidade pela fidelidade a suas convicções. Cumpre ainda suscitar continuamente em si a 

pergunta: as minhas convicções serão verdadeiras? Ora, o único meio de verificá-las é Cristo [...]. Não 

posso considerar como um homem moral aquele que queima os hereges, pois não reconheço vossa tese, 
segundo a qual a moralidade é a harmonia com as convicções íntimas. Isto é somente a honestidade [...], 

não a moralidade. Tenho um modelo e um ideal moral – é Cristo. Pergunto: teria ele queimado os 

hereges? Não. Então isso significa que queimar os hereges é um ato imoral [...]. Cristo cometia erros – 

está provado! O mesmo sentimento ardente diz: prefiro permanecer com o erro, com Cristo, a 
permanecer convosco’ (Literaturnoc nasledstvo, t. 83, pp. 674 s.)”. TODOROV, Tzvetan. Prefácio à edição 
francesa. In: MIKHAIL, Bakhtin. Estética da criação verbal, p. XXIII. 

116 BAKHTIN, Mikhail. Problemas da poética de Dostoiévski, p. 69. 
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solipsismo, quanto o formalismo russo, o positivismo117, o empirismo, 
o neopositivismo118, o estruturalismo119 e o relativismo.120 Ainda que a 

linguagem se preste ao monólogo, o fato de ser constitutivamente 
dialógica possibilita a sua abertura para a dialogização (o mesmo vale 
para a consciência, que é de natureza dialógica e que nasce desde 
sempre envolvida pela consciência do outro). Por isso, Todorov121 

afirma que a questão da verdade pode ser posta nos seguintes termos 
para Bakhtin: “os homens só têm acesso a valores e sentidos relativos 
e incompletos, mas o fazem tendo como horizonte a plenitude do 
sentido, o caráter absoluto do valor, eles aspiram a uma ‘comunhão 
com o valor superior (ao limite absoluto)’”.  

Neste sentido, para Bakhtin, todo sujeito que se debruça 
sobre um objeto vê abrir-se à sua volta um multidiscurso social.122 

                                            
117 Todorov (2015, p. XVI-XVII) refere que “a primeira censura que Bakhtin dirige aos formalistas é a 

de não saber o que estão fazendo, de não refletir sobre fundamentos teóricos e filosóficos da sua 
própria doutrina. Não se trata de uma falha fortuita: os formalistas compartilham esse traço com 

todos os positivistas, que acreditam estar praticando a ciência e buscando a verdade, esquecendo que 

se baseiam em pressupostos arbitrários”. Vale ressaltar, aqui, a crítica que Todorov (2015, p. XXII) 
realiza a Sartre, em face de o escritor e filósofo francês esnobar a teoria de Bakhtin, por julgá-lo novo 
formalista e semioticista. 

118 Para Bakhtin, não há espaço “fora” do diálogo e da linguagem e, especialmente, se considerada a 
influência recíproca exercida entre si por diálogos primários e secundários. 

119  A respeito do estruturalismo, Bakhtin (2015, p. 410) considera que, para os pensadores 
identificados com essa teoria, “existe apenas um sujeito: o próprio pesquisador. As coisas se 

transformam em conceitos (de um grau variado de abstração); [mas] o sujeito nunca pode tornar-se 

conceito (ele mesmo fala e responde). O sentido é personalista; nele há sempre uma pergunta, um 
apelo e uma antecipação da resposta, nele sempre há dois (como mínimo dialógico). Este 
personalismo não é um fato psicológico mas de sentido”. 

120 Sobre a superação que Bakhtin opera em relação ao dogmatismo e ao relativismo, ver, também, 
RONCARI, 1994, p. IX-XII. 

121 TODOROV, Tzvetan. Prefácio à edição francesa. In: MIKHAIL, Bakhtin. Estética da criação verbal, 
p. XXIX. 

122 Aqui, pontua-se a ressalva realizada por Bialostosky (1989, p. 112-113), em The Bakhtin Circle 

Today: “Though Gadamer acknowledges what Bakhtin also asserts, that ‘languages [are] views of 

the world’ (364), Gadamer holds that in hermeneutical conversation ‘reason rises above the 

limitation of any given language ..., escapes the prison of language, and ... is itself constitued 
linguistically’ (363), whereas Bakhtin emphasizes those double-voiced phenomena in which the 

mutual representation of intransigently diverse languages liberates readers and speakers not from 

language itself but from the perspectival confines of a single language, from what Bakhtin calls ‘the 
dungeon of a single text’ (DI, 274)”. 
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O objeto é, então, para esta consciência, “a concentração de vozes 
multidiscursivas” por entre as quais deve fazer ressoar a sua voz: 

“qualquer discurso não pode deixar de se orientar para o ‘já dito’, 
[...] o discurso se encontra com o discurso de outrem e não pode 
deixar de participar, com ele, de uma interação viva e tensa”123.  

No pensamento bakhtiniano, portanto, o ato ético responsável 

coloca-se em evidente tensão com uma ética formal – conceitual-
discursiva –, produtora de um dever abstrato (nas palavras do autor, 
fórmula vazia de puro teoreticismo), o que depauperaria o ato 
concreto de seu sentido responsável e responsivo e, por 
conseqüência, de toda sua potência de verdade válida124. 

A fim de acentuar o caráter implicado do ato ético, Bakhtin 
propõe uma filosofia que ele nomina de filosofia primeira ou moral 

– evidentemente, moral não deve ser lida em sentido vulgar. 
Conforme já exposto em outra oportunidade, Bakhtin compreende 
que “a vida humana, atualizada no ser concreto, único, singular e 
participativo, é, sempre, ao mesmo tempo, responsiva e 
responsável, gerando de dentro desse ser, um dever-ser, desde logo 
comprometido com a alteridade” (o que poderia ser pensado, 
também, em seu caráter deontológico)125. Esse ato moral, portanto, 
pode ser tomado como ato ético situado no âmbito das 
arquitetônicas do ato no mundo real126. 

Para Bakhtin, uma vida humana concreta – um eu – participa 
no mundo, desde o seu lugar histórico e único, e produz 
determinados efeitos neste mundo, no qual e com o qual se encontra, 

que não podem ser produzidos por nenhum outro eu e aos quais ele 

                                            
123 BAKHTIN, Mikhail. Questões de literatura e estética: a teoria do romance, p. 88. 

124 AXT, Margarete. AXT, Dieter. De ato ético e polifonia – entre o acontecimento e sua objetivação. 
In: Boletim da RDL, n. 16, julho-setembro, 2017. 

125 AXT, Margarete. AXT, Dieter. De ato ético e polifonia – entre o acontecimento e sua objetivação. 
In: Boletim da RDL, n. 16, julho-setembro, 2017. 

126 AXT, Margarete. Mundo da vida e pesquisa em educação: ressonâncias, implicações, replicações. 

Letras de Hoje, Porto Alegre, v. 46, n. 1, p. 46-54, janeiro-março, 2011; e, AXT, Margarete. AXT, 

Dieter. De ato ético e polifonia – entre o acontecimento e sua objetivação. In: Boletim da RDL, n. 16, 
julho-setembro, 2017. 
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responde, neste processo interacional de mútua interdependência127. 
É o reconhecimento, pelo próprio eu, de sua efetiva participação nessa 

relação eu-mundo, que se constitui fundante do sentido de 
responsabilidade do ser concreto: um ser responsável, ao mesmo 
tempo, consigo mesmo em seu processo de auto-realização da 
própria vida; e pelo outro, em vista das intervenções que produz e 

cujos efeitos reverberam em si e no outro128. Essa tomada de 
consciência do eu (que talvez possa dialogar com a questão posta do 
círculo hermenêutico) é imprescindível.  

Nestes termos, para Bakhtin129, o ato ético é sempre a 
atualização de uma decisão de agir, sustentada no reconhecimento 
de que não “há como se esquivar” dessa mesma decisão e desse 
mesmo ato. Por isso, essa decisão de agir é sempre assinada. 

Conforme aponta Margarete Axt130, “essa delimitação – ‘não poder 
se esquivar’ – define um ponto nodal de subjetivação do eu”. Isso 
abre a possibilidade de constrangimento, ressalvando-se o quanto 
é crucial que este eu possa, de dentro de si, reconhecer esta relação, 
a ela respondendo, e assim responsabilizando-se por ela, 
imprimindo aí sua firma131.  

Assim, quando Streck132 refere: “eu tenho a consciência da 
história sobre mim”, ou “eu tenho a consciência histórica de que 
sou um jurista”, esse ter a consciência disso ou daquilo equivale ao 
adquirir consciência do ato ético responsável, numa operação de 

                                            
127 AXT, Margarete. AXT, Dieter. De ato ético e polifonia – entre o acontecimento e sua objetivação. 

In: Boletim da RDL, n. 16, julho-setembro, 2017. 

128 AXT, Margarete. Mundo da vida e pesquisa em educação: ressonâncias, implicações, replicações. 

Letras de Hoje, Porto Alegre, v. 46, n. 1, p. 46-54, janeiro-março, 2011; e, AXT, Margarete. AXT, 

Dieter. De ato ético e polifonia – entre o acontecimento e sua objetivação. In: Boletim da RDL, n. 16, 
julho-setembro, 2017. 

129 BAKHTIN, Mikhail. Para uma filosofia do ato responsável. 

130 AXT, Margarete. Mundo da vida e pesquisa em educação: ressonâncias, implicações, replicações. 
Letras de Hoje, Porto Alegre, v. 46, n. 1, p. 46-54, janeiro-março, 2011. 

131 AXT, Margarete. AXT, Dieter. De ato ético e polifonia – entre o acontecimento e sua objetivação. 
In: Boletim da RDL, n. 16, julho-setembro, 2017. 

132 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica e jurisdição: diálogos com Lenio Streck, p. 116. 
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pensamento que sempre inclui o outro, ou, melhor dizendo, que 
não pode alienar o outro. Nestes termos, toda intervenção que 

supõe a – e que se reconhece na – alteridade é não-indiferente, por 
isso sem álibi133. 

Estendendo, no escopo do Direito, o pensamento 
bakhtiniano, essa delimitação – “não poder se esquivar” – 

equivaleria a dizer: não existe álibi teórico em uma decisão 
judicial134. Neste sentido, conforme Streck135, o juiz possui, desde 
logo, um “horizonte de compreensão”, encontrando-se inserido em 
um círculo hermenêutico que o remete a (e que provém de) uma 
tradição, que não se encontra ao seu dispor, mas que o vincula, e 
na qual ele se encontra (e permanecerá) irremediavelmente 
“jogado”. A partir desses pressupostos, o ato de julgar (e de 

interpretar) jamais poderá se encontrar ao seu alvedrio, centrado 
nas suas próprias ideias e valores, alheio à alteridade de que fala 
Bakhtin ou à sua memória do passado, já que esse ato de 
interpretar estará, desde sempre, vinculado a essa tradição que nos 
entrega algo, a “essa antecipação e mais as agregações de sentido”, 
provenientes da temporalidade, da historicidade e de nosso 
horizonte compreensivo 136 , 137 . Seria possível agregar que essa 
antecipação também adviria da consciência dos efeitos que os 
nossos próprios atos éticos (responsáveis), desde sempre atrelados 
à sua historicidade, produzem na relação com o outro e na história.  

Eis o ponto central da intersubjetividade: este agir no mundo 
não pode estar alienado da alteridade, porque esta produz condição 

de possibilidade para a existência e para o próprio estar-no-

                                            
133 AXT, Margarete. AXT, Dieter. De ato ético e polifonia – entre o acontecimento e sua objetivação. 
In: Boletim da RDL, n. 16, julho-setembro, 2017. 

134 AXT, Margarete. AXT, Dieter. De ato ético e polifonia – entre o acontecimento e sua objetivação. 
In: Boletim da RDL, n. 16, julho-setembro, 2017. 

135 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica e jurisdição: diálogos com Lenio Streck, p. 188-189. 

136 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica e jurisdição: diálogos com Lenio Streck,  p. 115. 

137 AXT, Margarete. AXT, Dieter. De ato ético e polifonia – entre o acontecimento e sua objetivação. 
In: Boletim da RDL, n. 16, julho-setembro, 2017. 
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mundo, através da linguagem (pública) e do contexto 
intersubjetivo. No fundo, é dizer que esse “não poder se esquivar” 

equivale a: não existe álibi na existência e o intérprete do direito 
tem o dever de se inserir e de se comprometer diante dessa 
tradição e dessa responsabilidade ética do seu ato, não só 
suspendendo os seus pré-juízos e fundamentando as suas decisões, 

mas compreendendo – com Bakhtin – que estas só podem suceder 
enquanto fruto do dialogismo, da relação intersubjetiva e dessa 
polifonia, ou pluralidade de vozes, com que deve ser encarado o 
processo democrático (enquanto procedimento em contraditório) 
de um ato de decidir que é e sempre deverá ser responsável138. 

 
Considerações finais 

 
Retoma-se, portanto, o desafio inicial: como esta 

arquitetônica do ato no mundo real, proposta por Bakhtin, pode 
escapar de um relativismo absoluto e do solipsismo? As respostas 
estão enraizadas na noção de dever concreto enquanto constituinte 
fundamental de uma filosofia do ato ético participativo e implicado: 
o dever concreto como um dever arquitetônico, contrapondo, pela 
empatia, o eu e o outro em suas relações perspectivadas139. É pela 
“via de entrelaçamentos concretos eu-outro que se engendram as 
condições de responsabilidade obrigatória e sem-álibi, em 
determinada posição enunciativa, com relação aos compromissos 
com si e outrem, nos processos de viver-agir-pensar-dizer”140. 

Bakhtin sustenta que esse entendimento implica, 
necessariamente, compreender (criadoramente) o outro, alcançando 

                                            
138 AXT, Margarete. AXT, Dieter. De ato ético e polifonia – entre o acontecimento e sua objetivação. 
In: Boletim da RDL, n. 16, julho-setembro, 2017. 

139 AXT, Margarete. Mundo da vida e pesquisa em educação: ressonâncias, implicações, replicações. 
Letras de Hoje, Porto Alegre, v. 46, n. 1, p. 46-54, janeiro-março, 2011. 

140 AXT, Margarete. Estudos em Linguagem Interação Cognição/Criação (Lelic). In: ------; AMADOR, 

Fernanda S.; REMIÃO, Joelma A. A. (Orgs.). Experimentações ético-estéticas em pesquisa na 
educação. Porto Alegre: Panorama Crítico, 2016, v. 1, p. 34. 
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o seu horizonte de verdade. O “eu” deve ser capaz de abandonar seu 
próprio lugar, sua perspectiva inicial, reconhecê-la em sua fluidez, 

para promover um movimento radical de aproximação à perspectiva 
do outro. Isso, em Bakhtin, torna-se possível pela empatia 
(empathos), respondendo-lhe dialogicamente. As verdades de cada 
um estão inexoravelmente ligadas entre si e comprometidas em sua 

historicidade. Neste sentido, portanto, as verdades do um e do outro 
estão em relação, interpenetram-se, contagiando-se mutuamente. A 
verdade, em Bakhtin, é, portanto, produto dessa intersubjetividade e 
desse permanente diálogo entre os sujeitos141.  

O próprio “discurso nasce no diálogo como sua réplica viva, 
forma-se na mútua-orientação dialógica do discurso de outrem... 
[...] apenas o Adão mítico que chegou com a primeira palavra num 

mundo virgem [...] podia realmente evitar por completo esta 
mútua-orientação dialógica do discurso alheio”142. Para o autor, o 
falante/locutor “penetra no horizonte alheio de seu ouvinte, 
constrói sua enunciação no território de outrem, sobre o fundo 
aperceptivo do seu ouvinte”143.  

Dostoiévski mostrou, de forma magistral na arte literária, 
este processo dialógico da arquitetônica do ato, o que foi estudado 
e analisado em profundidade por Bakhtin. Para ele, “é 
precisamente na polifonia que ocorre a vontade de combinação de 
muitas vontades individuais, a vontade de acontecimento [sendo 
assim que] realiza-se a saída de princípio para além dos limites de 
uma vontade”144, numa busca de superação do solipsismo, do 

relativismo, da auto-suficiência da consciência. 
Embora a complexidade do tema não permita considerações 

definitivas, nos limites desse estudo procurou-se estabelecer 

                                            
141 AXT, Margarete. AXT, Dieter. De ato ético e polifonia – entre o acontecimento e sua objetivação. 
In: Boletim da RDL, n. 16, julho-setembro, 2017. 

142 BAKHTIN, Mikhail. Questões de literatura e estética: a teoria do romance, p. 88-89. 

143 BAKHTIN, Mikhail. Questões de literatura e estética: a teoria do romance, p. 91. 

144 BAKHTIN, Mikhail. Problemas da poética de Dostoiévski, p. 21. 
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pontos de conexão entre as teorias bakhtinianas da linguagem e do 
ato ético responsável com as soluções apresentadas pela Crítica 

Hermenêutica do Direito – a partir, em especial, dos aportes da 
ontologia fundamental de matriz heideggeriana – no combate às 
variadas formas de relativismo e de solipsismo (e às 
arbitrariedades decorrentes destas) no âmbito do Direito. 

Através da aproximação dos conceitos de verdade, de 
intersubjetividade e linguagem, trabalhados nas duas perspectivas 
filosóficas, buscou-se identificar convergências que permitissem 
pensar o ato da decisão judicial em termos de um ato ético 
responsável – e responsivo.  

Ainda sobre esta questão da verdade, há um exemplo trazido 
por Bakhtin145 – precisamente o mesmo que Heidegger trará anos 

mais tarde em Ser e Tempo146 – que nos permite ilustrar um ponto 
em que se tocam e convergem as duas teorias, e que concernem às 
questões da autonomia da verdade e do caráter de seu 
desocultamento para o sujeito em sua existência. Também as 
conclusões caminham no mesmo sentido de que as de Heidegger. 
Trata-se das Leis de Newton, quando Bakhtin diz: “a validade de 
uma asserção teórica não depende absolutamente do fato de ser ou 
não conhecida por alguém. As leis de Newton eram válidas em si 
antes mesmo de serem descobertas por Newton e não foi esta 
descoberta que as tornou válidas pela primeira vez; mas tais 
verdades não existiam como momentos conhecidos, incorporados 
ao existir-evento único, o que é de essencial importância, porque é 

isso que constitui o sentido do ato que as conhece. Seria um erro 
grosseiro pensar que essas verdades eternas em si existissem 
primeiro, antes de serem descobertas por Newton”147. Bakhtin, 
portanto, na medida em que acredita na validade autônoma da 

verdade (em que pese necessite ser descoberta pelo ser em seu 

                                            
145 BAKHTIN, Mikhail. Para uma filosofia do ato responsável. 

146 HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo, p. 627. 

147 BAKHTIN, Mikhail. Para uma filosofia do ato responsável, p. 54. 
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processo-de-ser), rejeita a validade de qualquer relativismo que 
negue a autonomia da verdade e que procure fazer dela qualquer 

coisa de relativo e condicionado148. 
Assim, em que pesem as distintas e perceptíveis nuances 

entre as teorias postas em diálogo, observa-se que Bakhtin ergue a 
sua teoria sobre a superação do relativismo e do solipsismo – o que 

já é identificado pelo autor na própria obra dostoievskiana. 
Acredita-se que o aprofundamento desse estudo permitiria, quem 
sabe, pensar na possibilidade de um ato interpretativo responsivo e 
responsável do julgador, gerando um dever-ser, desde logo 
comprometido com a alteridade. 
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Introdução 
 

O Código de Processo Penal brasileiro em vigor, inspirado no 
revogado Codice Rocco italiano, é estruturalmente fiel à sua matriz 
hierárquica, não adversarial, à tradição da "civil law". Essa marca 
de origem, apesar das várias modificações e enxertos que 

experimentou nosso Código desde que entrou em vigor em 1941, é 
claramente identificável em diversos pontos. 

Se pudéssemos resumir a apenas três as principais 
características do sistema hierárquico que se veem ativas na nossa 
legislação processual penal poderíamos dizer que são: a) a 
possibilidade de o juiz, na instrução criminal, poder produzir 
provas "ex-officio" - o mesmo juiz3 que o legislador encarregou de 

verificar a admissibilidade da acusação, de realizar a instrução 
criminal, e, ao final, julgar o caso penal4  -; b) a baixíssima 
(auto)exigência dos juízes, e de certa forma do legislador, com o 
reforço da jurisprudência, de, no momento de recebimento da 
denúncia, proceder-se a um juízo efetivo da existência das 
condições e elementos que justifiquem a submissão do cidadão ao 
peso de uma ação penal; e, por fim c) o fato de o magistrado que 
preside a audiência de instrução e julgamento ter em mãos as 
investigações preliminares, o que lhe permite, a todo tempo, 
confrontar, em juízo, o que foi colhido na polícia, em particular a 
prova oral. 

O presente trabalho, e aqui como nota de advertência, não 

visa a trafegar em estrita linha comparativa, confrontando 
analiticamente o sistema hierárquico em relação ao coordenado, 
ou, dito em chave clássica, "common law" x "civil law". Nosso 
objetivo é bem mais restrito. Tomando como dado que nosso 

direito é de matriz hierárquica, derivado do continente europeu, 

                                            
3 Sem embargo da controvérsia acadêmica que envolve o tema, segue a jurisprudência do STF 
reafirmando a validade da produção de provas pelo juiz, ex-officio.  

4 Vejam-se os artigos 156, 209 e seu § 1º, 404 e 616, todos do Código de Processo Penal, que 
autorizam o juiz à produção probatória.  
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tencionamos examinar se, afinal, deve ou não o juiz criminal 
produzir provas em audiência, realizando perguntas. 

Sem embargo, o trabalho não estaria completo se 
deixássemos de fora alguns aspectos dos tópicos arrolados nas 
letras "b" e "c". E assim até mesmo porque são todas notas de uma 
mesma partitura. 

Para melhor examinarmos essas questões vamos nos 
auxiliar de uma pesquisa que Bernd Schünemann realizou na 
Alemanha com 58 pessoas, juízes e promotores, a quem fora 
submetido um caso penal específico. Schünemann, com base na 
Teoria da Dissociação Cognitiva e na Teoria da Comparação Social, 
extraiu do experimento importantes conclusões sobre os efeitos da 
inquisitorialidade no processo penal sobre a mente do juiz 

criminal, conclusões que nos servirão de base às nossas análises. 
Já no que toca ao nosso ponto central de análise, tomamos a 

Hermenêutica Filosófica como nossa ferramenta principal. A partir 
de temas como os pré-juízos, compreensão, círculo hermenêutico, 
prioridade da pergunta sobre a resposta trabalhados amplamente 
em "Wahrheit und Methode" por Hans-Georg Gadamer, vamos 
tentar proceder a uma análise sobre a pertinência e validade de o 
juiz criminal, durante a instrução criminal, poder ou não 
questionar os inquiridos, ou seja, produzir ou não prova oral. 

Por fim, a eleição deste tema deve-se muito ao fato de que 
tem estado em destaque a discussão sobre a produção de provas 
"ex-officio" pelo juiz. Todavia, em uma observação 

despretensiosamente particular o que se vê em abundância são 
discussões "geocêntricas", que de um modo ou de outro enveredam 
por sendas psicanalíticas das idiossincrasias dos magistrados, 
olvidando-se que cada juiz está mergulhado na sua tradição, 

funcionando dentro de um determinado sistema jurídico, do qual 
ele é apenas uma peça de uma engrenagem maior. 

Isso sem dúvida convida a uma discussão muito maior do 
que é permitido no espaço destinado a este artigo. 

Dito isso, vamos ao tema. 
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1. O experimento de Schünemann: os efeitos perseverança, 

redundância, aliança e atenção 
 
O Prof. Bernd Schünemann, na Alemanha, tomando como 

ferramentas de análise a teoria da Dissonância Cognitiva5 e a 

Teoria da Comparação Social, produziu uma interessante 
experiência que consistiu na reunião de 58 juízes criminais e 
promotores de diversas regiões da Alemanha, a quem foram 
distribuídos um mesmo caso penal referente ao delito de libertação 
de preso, "Gefangenenbefreiung", previsto no § 120 StGB, o Código 
Penal Alemão, cujo réu, no caso selecionado, e sem qualquer erro 
"in judicando", poderia tanto ser absolvido quanto condenado. 

Os juízes do caso de Schünemman foram separados em dois 
grupos e em dois subgrupos. Grupo 1: todos receberam os autos da 
investigação preliminar e acesso à audiência de instrução e 
julgamento, tendo sido subdivididos em dois subgrupos: 1a) 14 
participantes (8 juízes e 6 promotores) puderam inquirir as 
testemunhas; 1b) 14 participantes (9 juízes e 5 promotores) não 
puderam inquirir as testemunhas. Grupo 2: não tiveram acesso aos 
autos das investigação preliminar, tiveram acesso apenas à 
audiência de instrução e julgamento e foram subdivididos em dois 
subgrupos: 2a) 17 participantes (11 juízes e 6 promotores) puderam 
formular perguntas às testemunhas, 2b) 13 (7 juízes e 6 
promotores) não puderam inquirir as testemunhas. 

Sem adentrarmos em detalhes numéricos relativos aos 
resultados da pesquisa, disponíveis na obra citada em nota de 

                                            
5 Em uma rude simplificação do que se trata a teoria da dissociação cognitiva, pode-se dizer que o 

indivíduo humano tende a esforçar-se por realizar um estado de coerência consigo mesmo, entre o 

que sabe ou crê e o que faz; assim, por ora, vale reproduzir-se as seguintes observações de Festinger: 

"As hipóteses básicas que desejo enunciar são as seguintes: 1. A existência de dissonância, ao ser 
psicologicamente incômoda, motivará a pessoa para tentar reduzi-la e realizar a consonância; 2. 

Quando a dissonância está presente, a pessoa, além de procurar reduzi-la, evitará ativamente 

situações e informações suscetíveis de aumentar a dissonância. In FESTINGER, Leon. Teoria da 
dissonância cognitiva, fl. 12. 
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rodapé, em breve e geral resumo temos que foram identificados 
pelo autor do experimento quatro efeitos que operam na mente do 

juiz que preside a audiência de instrução e julgamento e que tem 
acesso às investigações preliminares. 

O primeiro é o efeito perseverança, identificado na tendência 
do juiz de apegar-se à primeira imagem que lhe foi repassada nos 

expedientes atinentes à investigação preliminar, do que, 
acrescentamos, pode-se exemplificar nos expedientes de prisão 
temporária, de prisão preventiva, inclusive em alguns casos 
mesmo sem pedido do Delegado de Polícia ou do Ministério 
Público. Essa primeira impressão é, segundo Schünemann, um 
juízo provisório de culpa. Schünemann concluiu que o 
conhecimento dos autos da investigação preliminar gera uma 

tendência incriminadora, ou seja, leva o juiz a condenar o acusado 
ainda que o conteúdo da audiência seja ambivalente, o que 
sugeriria uma absolvição6, por força do princípio "in dubio pro 
reo", diga-se. 

 O segundo efeito apontado por Schünemman é o 
redundância, que decorre do fato de que informações dissonantes 
dessa imagem inicial - leia-se: juízo provisório de culpa - tendem a 
ser menosprezadas e muitas vezes sequer percebidas, como revela 
a teoria da dissociação cognitiva. Esse efeito pode ser igualmente 
explicado pela psicologia da informação, pela preferência de 
percepção e armazenamento de informações redundantes, assim 
entendidas aquelas já conhecidas. 

O terceiro efeito apontado pelo autor é o 
"Schulterschlüsseleffekt", ou seja, a "junção de ombros", também 
denominado por ele como efeito aliança, que consiste em uma 
atitude pouco crítica do juiz, na maior parte das vezes automática, 

na fase de recebimento da denúncia. Diz Schünemann que ante 
uma situação obscura nossa tendência é a de nos orientarmos por 
                                            
6 SCHÜNEMANN, Bernd. GRECO, Luís (Coord.). Estudos de direito penal, direito processual penal e 

filosofia do direito. v. O juiz como um terceiro manipulado no processo penal? Uma confirmação dos 
efeitos perseverança e aliança, p. 211. 
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quem consideramos competente, o que explica que o juiz, sem que 
o perceba, deposite sua confiança no Ministério Público, supondo 

ter ele certo grau de isenção e ter examinado bem as investigações 
preliminares antes de oferecer a denúncia. É aqui, aduzimos, o que 
se pode chamar de voo cego do juiz, conforme abordaremos mais 
adiante. 

Por fim, o quarto efeito, chamado por Schünemann de efeito 
atenção, de extrema sutileza e importância, desencadeia-se em 
momento imediato à inquirição das testemunhas de acusação. 
Neste ponto da audiência, diz Schünemann, sem que o perceba, o 
juiz perde atenção, distraindo-se mais facilmente, levando a que a 
defesa lute para (re)conquistar a atenção do magistrado. Na 
prática, a defesa terá maior dificuldade de demonstração da 

plausibilidade de sua versão ou mesmo de versão que implante na 
mente do juiz dúvida, mesmo razoável, que possa conduzir à 
absolvição do acusado. 

Ainda da pesquisa tem-se que como ela foi estruturada a 
partir de um caso verdadeiro e já julgado, ou seja, a partir de dados 
previamente existentes, foi possível aos examinadores avaliar o 
acerto e o desacerto das perguntas formuladas pelos juízes 
participantes do experimento durante a audiência de instrução. Os 
juízes que não puderam formular perguntas tiveram uma perda de 
atenção maior do que os que puderam formulá-las. Houve, no 
primeiro grupo, considerável perda de memória dos relatos 
ouvidos. De outro lado, igualmente importante foi o resultado 

colhido por Schünemann quanto à quantidade de perguntas 
realizadas pelos juízes aos inquiridos e o reflexo disso na decisão. 
Enquanto os juízes que tiveram acesso aos autos da investigação 
preliminar e realizaram mais perguntas condenaram mais, o 

segundo grupo, o que não teve acesso aos autos da investigação 
preliminar e puderam formular perguntas, condenou menos e 
acertou mais no conteúdo das perguntas, demonstrando maior 
atenção. 
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Concluiu Schünemann que os efeitos perseverança, 
redundância e aliança produzem no juiz uma distorção sistemática 

do processamento/recebimento de informações na audiência de 
instrução criminal, o que evidentemente acarreta prejuízo ao 
acusado. Pode-se dizer que os resultados da pesquisa expuseram a 
tendência inconsciente do juiz de formular perguntas sofisticadas 

que buscam, ao fim e ao cabo, a confirmação do quadro histórico 
que tem em mente, que outra não é senão a versão acusatória 
sustentada do Ministério Público veiculada na denúncia, que, por 
sua vez, como já dito, é baseada no inquérito policial. 

Por fim, há uma importantíssima e derradeira conclusão a 
que chegou Schunemann - e que ligará à dimensão filosófica da 
questão, objeto primordial deste trabalho: a de que a figura do juiz 

que melhores resultados apresenta no processamento de dados 
não é, em nível comparativo, a do juiz do sistema coordenado7, ou 
anglo-americano, da "common law", tampouco a do sistema 
hierárquico, no caso da pesquisa o alemão, da "Civil law", mas sim 
a figura do juiz que não tenha conhecimento dos autos da 
investigação preliminar, mas que possa inquirir diretamente as 
testemunhas e réus na audiência de instrução e julgamento8. 

Conforme as observações de Schünemann, a impossibilidade 
de inquirição pelo juiz, i.é, de ele não poder produzir provas 
durante a instrução criminal, conduz não somente a uma perda de 
atenção do magistrado que preside a instrução criminal, mas o que 
é mais grave, a uma não (completa) compreensão dos fatos postos 

em julgamento. 
É interessante notar que, embora sob outra perspectiva, a 

igual conclusão chegou Mirjan Damaska, para quem a completa 

                                            
7 Cf. a classificação de Mirjan Damaska, in DAMASKA, Mjrian. R. Structures of autority and 

comparative criminal procedure. Yale Law School Legal Scholarship Repository. 01.01.1975. 

Disponível em: <http://digitalcommons.law.yale.edu/do/search/?q=Mirjan%20Damaska&start= 
0&context=845658>. Acesso em: 17.08.2016.  

8 SCHÜNEMANN, Bernd. GRECO, Luís (Coord.). Estudos de direito penal, direito processual penal e 

filosofia do direito. v. O juiz como um terceiro manipulado no processo penal? Uma confirmação dos 
efeitos perseverança e aliança, p. 217. 



316 | Filosofia & Direito: um diálogo necessário para a Justiça 
 

passividade do juiz dos fatos - e aqui Damaska refere-se ao 
sistema/modelo concentrado, adversarial, ou "common law", está 

longe de ser o modelo epistemológico ideal. Em suma, diz 
Damaska, sob o ponto de vista puramente cognitivo seria melhor 
que os membros do júri (o autor refere-se ao jurado norte-
americano) não dependessem totalmente das informações e das 

provas proporcionadas pelas partes: defensor e acusador. 
 
Frente a la silenciosa esfinge procesal, estos participantes (los 
abogados) solo pueden adivinar - con más o menos exactitud - 

cuáles podrían ser las reales necesidades cognoscitivas del juez 
del hecho9. 
 

Feitas essas observações, passemos agora ao segundo 

momento deste trabalho, que se dedica a examinar, na dimensão 
filosófica, mais especificamente sob as lentes da hermenêutica 
filosófica gadameriana, se o juiz deve ou não produzir provas em 
audiência inquirindo diretamente réus e testemunhas.  

 
2. Pré-juízos, compreensão e o círculo hermenêutico 

 
Comecemos por recordar que a filosofia analítica não dá 

importância à ideia de que a verdade é histórica, e por essa razão 
não é afetada pela temporalidade. Uma vez verdade, para os 
analíticos sempre será verdade. 

Em contraste com a filosofia analítica, a hermenêutica 

filosófica tem a historicidade não somente como um de seus 
princípios básicos, mas também uma de suas questões 
permanentes. A historicidade como princípio e a fenomenologia 
como trilha que conduz à compreensão da coisa mesma que se visa 

a interpretar é a tarefa primeira, constante e última da 

                                            
9 DAMASKA, Mirjan R. El derecho probatório a la deriva, p. 103. 
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hermenêutica filosófica, sendo ela inarredável para que se evite a 
arbitrariedade e as limitações da ação do pensamento10. 

 

In Wahrheit gehört die Geschichte nicht uns sondern wir gehören 
ihr. Lange bevor wir uns in der Rückbesinnung selber verstehen, 
verstehen wir uns auf selbstverständliche Weise in Familie, 

Gesellschaft und Staat, in denen wir leben. Der Fokus der 
Subjektivität ist ein Zerrspiegel. Die Selbstbesinnung des 

Individuums ist nur ein Flackern im geschlossen Stromkreis des 
geschichtlichen Lebens. Darum sind die Vorurteile des einzelnen 
weit mehr als seine Urteile die geschichtliche Wirklichkeit seines 

Seins11. 
 

Os primeiros passos rumo à hermenêutica filosófica foram 
dados por Gadamer a partir das ideias originais de Heidegger 

sobre a compreensão, fundamentalmente as que se referem às 

condições ontológicas que possibilitam a compreensão e seus 
pressupostos, como também a estrutura circular do compreender. 

Para Heidegger, toda a interpretação funda-se em um 
"Vorhabe", "Vorsicht" e "Vorgriff", isto é, um "ter prévio", um "ver 
prévio" e um "conceber prévio". Em outras palavras, não há 
interpretação sem pressupostos, os quais constituem a própria 
estrutura existencial do Dasein, ou, como salienta Gadamer: 
"Verstehen ist der ursprünglicher Seinscharakter des menschlichen 
Lebens selber."12 

                                            
10 ALMEIDA, Custódio Luís de; FLICKINGER, Hans-Georg; ROHDEN, Luiz. Hermenêutica filosófica. 
Nas trilhas de Hans-Georg Gadamer, p. 62.  

11 Em tradução livre: “Na verdade a história não nos pertence, mas sim nós a ela. Muito antes de nos 

compreendermos a nos mesmos na reflexão, nos autocompreendemos claramente na família, na 

sociedade e Estado nos quais vivemos. O foco da subjetividade é (reflete em) um espelho deformante. A 

autoconsciência do indivíduo é somente uma faísca na corrente fechada da vida histórica. Por isso os 
preconceitos de um indivíduo, muito mais do que seus juízos, são a realidade histórica do seu ser.”  

12 Em tradução livre: "Compreender é o mais original caráter do ser da vida humana mesma", In 
GADAMER, Hans-Georg. Wahrheit und methode. Grundzüge einer philosophischen hermeneutik, S. 264. 
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No trabalho interpretativo verifica-se sempre um círculo 
perene, um ir e vir da coisa interpretada aos pré-juízos com que se 

interpreta, e vice-versa13. 
Embora já conhecido anteriormente, é obra de Heidegger 

clarear a real importância da circularidade da compreensão, como 
salienta Coreth: 

 
In seiner Analyse des Verstehens weist Heidegger den 
"hermeneutischen Zirkel" auf, der zwar der Sache nach schon bei 

Schleiermacher, Droysen und Dilthey bekannt war, von 
Heidegger aber ausdrücklich formuliert wird und von ihm her in 
die gesammte Diskussion der Gegenwart um die hermeneutische 

Frage eingeht. Alles Verstehen zeigt eine "Zirkelstruktur", da sich 
nur innerhalb einer voraus-entworfenen Sinnganzheit "etwas als 
etwas" erschlisst und alle Auslegung - als Ausarbeitung des 

Verstehens -, sich im Feld vorgängigen Verstehens bewegt, dieses 
also als Bedingung seiner Möglichkeit voraussetzt14. 

 

Em verdade, um projeto de interpretação nunca começa no 
vazio, já que esse projeto ele próprio já está em uma situação 
hermenêutica específica. Quem quer interpretar já insere nesse 
projeto várias possibilidades de conhecimento, uma vez que porta 
consigo perspectivas de mundo e uma prévia formação histórica 
transmitida pelas tradições em que ele, interprete, está inserido. 
Dito em melhores palavras, o interprete tem inserido nele próprio 
a estrutura que condiciona qualquer compreensão possível. 

 

(...) desse modo (e aqui o autor cita Gadamer), quando 
entendemos um texto, o fazemos "sobre a base de expectativas de 

                                            
13 FERNÁNDEZ-LAGO, Antonio Osuna. El debate filosófico sobre hermenêutica jurídica, p. 16. 

14 "Em sua análise da compreensão Heidegger aponta o "círculo hermenêutico", que era já conhecido 

de Schleiermacher, Droysen e Dilthey, mas que Heidegger expressamente formula e, a partir dele, 

ingressa em toda a discussão contemporânea em torno da questão hermenêutica. Toda compreensão 
mostra uma "estrutura circular", porque somente dentro de um significado pré-projetado "algo 

como algo" se abre e toda interpretação - como elaboração de compreensão - se move no campo da 

compreensão prévia, pressupondo-a assim como condição de sua possibilidade. In CORETH. 
Emerich. Grundfragen der hermeneutik, S. 32. 
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sentido que extraímos de nossa própria relação precedente com o 

assunto."15  
 

Explorando um pouco mais o tema, é a partir dessa projeção 
inicial que o interprete necessita pôr à prova o seu projeto de 
molde a validá-lo ou rejeitá-lo através de correções e acréscimos. 
Para isso é imposto ao hermeneuta pôr em discussão o seu projeto 

prévio e nele identificar os pré-juízos legítimos e ilegítimos. 
Quem quer - e deve - entender o outro somos nós, portanto 

partimos de nosso próprio horizonte histórico, que é limitado, mas 
que pode ser alargado a partir de um "Horizontverschmeldzung", 
de uma fusão de horizontes, que está condicionada à própria 
história16. 

 
Dies ist jedoch in seiner Möglichkeit bedingt durch die Geschichte 

selbst. Der “Wirkungsgeschichtliche” Zusammenhang vermittelt 
die Möglichkeit des verstehens, insofern das in der Vergangenheit 
gesprochene Wort in die Geschichte hineingesprochen ist, in der 

Geschichte sich ausführt und ausgelegt hat und so in den uns 
eigenen geschichtlich geprägten Verständnis horizont eingeht17. 
 

Assim, diz Gadamer que quem quer compreender um texto 
executa sempre um projetar. Tão pronto nesse texto revele-se um 
primeiro sentido, o intérprete, em seguida, projeta um sentido do 
todo, que somente se mostra uma vez que, ao se ler o texto a ser 
interpretado, já o fazemos com uma certa expectativa de um 
sentido determinado18. A compreensão do que se põe no texto 

consiste exatamente na elaboração do projeto prévio, o qual, 

                                            
15 ALMEIDA, Custódio Luís de; FLICKINGER, Hans-Georg; ROHDEN, Luiz. Hermenêutica filosófica. 
Nas trilhas de Hans-Georg Gadamer, p. 62.  

16 CORETH. Emerich. Grundfragen der hermeneutik, S. 33. 

17 Em tradução livre: "Isso é condicionado contudo na sua possibilidade através da história mesmo. O 

contexto da história efetual media a possibilidade da compreensão, na medida em que a palavra é 

pronunciada no passado, realiza-se na história e nela se interpreta, passando a integrar/cunhar o nosso 
próprio horizonte de compreensão. In CORETH. Emerich. Grundfragen der hermeneutik, S. 33. 

18 GADAMER, Hans-Georg. Wahrheit und methode. Grundzüge einer philosophischen hermeneutik, 
S. 271. 
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todavia, tem de ser constantemente revisado enquanto vão-se 
dando os resultados do penetrar no sentido. 

A revisão do primeiro projeto, nota o filósofo, oferece 
supedâneo a um novo projeto de sentido, e que é muito possível 
que diversos projetos rivalizem uns com outros, até que se possa 
estabelecer, univocamente, a unidade de sentido. Dessa forma, a 

interpretação começa sempre com conceitos prévios, que terão de 
ser substituídos progressivamente por outros mais adequados: 

 
Y es todo este constante reproyectar, en el cual consiste el 
movimiento de sentido del comprender e interpretar, lo que 

constituye el processo que describe Heidegger. El que intenta 
comprender está expuesto a los errores de opiniones previas que 
no se comprueban en las cosas mismas. Elaborar los proyectos 

correctos y adecuados a las cosas, que como proyectos son 
anticipaciones que deben confirmarse "en las cosas", tal es la 

tarea constante de la comprensión19. 
 

Dito isso, resta algo inescapável a dizer em relação ao 
historicismo.  

Para Gadamer a ingenuidade do historicismo expressava-se 
(anteriormente) na crença de uma possibilidade de transmigrar-se 
ao espírito da época, pensar com seus conceitos e representações e 

não com os nossos próprios, forçando, desse modo, a objetividade 
histórica. Assim, em síntese, trata-se aqui de conhecer a distância 
temporal como uma possibilidade positiva e produtiva da 
compreensão, distância que é transposta pela continuidade da 

origem e da tradição, em cuja luz podemos ver tudo o que nos é 
transmitido. 

 
A distância temporal pode, muitas vezes, resolver a verdadeira 

tarefa crítica da hermenêutica de distinguir entre os preconceitos 
verdadeiros dos falsos. Por isso a consciência histórica incluirá 
uma consciência histórica. Ela terá de trazer à luz os preconceitos 

que orientam a compreensão, para que aflore e se imponha a 

                                            
19 GADAMER. Hans-Georg. Verdad y método, p. 333.  
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tradição como outra maneira de pensar. Desmascarar um 

preconceito implica, evidentemente, anular a sua validez, já que, 
enquanto um preconceito continua dominando-nos, não o 
conhecemos nem repensamos como conceito. Não será possível 

desvirar um preconceito enquanto ele agir continuamente por 
trás, sem que saibamos, mas somente quando ele for, por assim 
dizer, suscitado. E o que permite suscitá-lo é o encontro com a 

tradição. Pois o que leva a compreender deve manifestar-se antes 
em sua alteridade20. 

 

A compreensão, coloca Gadamer, começa quando algo 
desperta nossa atenção, o que é a principal condição da 
hermenêutica, e que isso requer uma suspensão dos próprios pré-
juízos, sendo que toda a suspensão de juízos, começando pelos 
prévios, possui a estrutura lógica da pergunta. 

 
3. A estrutura lógica da pergunta e da resposta 

 
Nas palavras de Gadamer a experiência pressupõe a 

estrutura da pergunta, não havendo experiências onde não há a 
atividade do perguntar. É na essência da pergunta que se situa o 
seu sentido, e sentido aqui é sentido de orientação, sentido no qual 
a resposta, para ser adequada à pergunta, tem, necessária e 

simultaneamente, de tomar.  
O colocar da pergunta, escreve o filósofo, posiciona o 

perguntado em uma determinada perspectiva, isto é, arrasta-o a 
um determinado ponto de vista. O advento da pergunta rompe o 

ser do perguntado, sendo que o "logos" que se desdobra dessa 
ruptura é já sempre resposta, que somente tem sentido no sentido 
da pergunta21. 

                                            
20 GADAMER, Hans-Georg. Sobre o círculo da compreensão. Tradução de Custódio Luís S. de 

Almeida. In ALMEIDA, Custódio Luís de; FLICKINGER, Hans-Georg; ROHDEN, Luiz. Hermenêutica 
filosófica. Nas trilhas de Hans-Georg Gadamer, p. 149.  

21 GADAMER, Hans-Georg. Wahrheit und methode. Grundzüge einer philosophischen hermeneutik, 
S. 368. 
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Gadamer coloca que uma das mais importantes intuições 
que herdamos do Sócrates platônico é que perguntar é sempre 

mais difícil do que responder. Uma conversa que queira explicar 
alguma coisa tem de começar por quebrar essa "coisa" através de 
uma pergunta. Perguntar, ressalta o filósofo, é "abrir" uma 
abertura no ser do perguntado, não querendo isso dizer que a 

resposta seja fixa, mas sim que o sentido do perguntar consiste 
exatamente em deixar a descoberto a questionabilidade do que se 
pergunta. Trata-se aqui de pôr em suspenso o que é perguntado, 
de modo a que se equilibre o pró e o contra, e que o sentido de 
qualquer pergunta só se realiza nessa situação de suspensão, que 
se converte em uma pergunta aberta. 

A verdadeira pergunta, ressalta Gadamer, requer essa 

abertura. A pergunta que não abra o ser do perguntado não é uma 
pergunta verdadeira, mas só fictícia, sem conteúdo real. 

Uma pergunta sem sentido não tem uma resposta possível, 
pois somente em aparência conduz a essa situação aberta de 
suspensão na qual é possível tomar uma decisão. Na medida em 
que a pergunta é aberta compreende sempre o julgamento tanto 
do sim como do não, e isso estriba a relação essencial entre 
perguntar e saber. A essência do saber consiste tanto em julgar 
corretamente como também ao mesmo tempo excluir o incorreto e 
pela mesma razão. A decisão de uma pergunta é o caminho em 
direção ao saber, e o saber é essencialmente dialético. 

Refere Gadamer que não há método que ensine a perguntar, 

a ver o que se quer questionar, e que toda a ideia que nos vem à 
mente tem a estrutura de pergunta. A arte de perguntar não é a de 
esquivar-se da pressão das opiniões. A arte do perguntar pressupõe 
liberdade. Ela não é arte no sentido do que os gregos chamavam de 

"techné", não é uma faculdade que se possa ensinar e por ela 
apoderar-se do conhecimento da verdade. A arte da dialética não é 
vencer todos na argumentação, mas de manter uma conversação, 
um diálogo, que, respeitando um e outro, mantém a estrutura da 
pergunta e da resposta. 
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É certo, como sustenta Gadamer, que não há acordo em um 
interrogatório22, pois, aduza-se, nem sempre o acusado tem a 

intenção de pôr-se aberto à investigação, de revelar algo; todavia, a 
questão é mais profunda. 

Como se viu nos resultados do experimento levado a cabo 
por Schünemann, quando o juiz (no sistema hierárquico, 

queremos salientar), a quem incumbe a tarefa de julgar o acusado, 
não participa do diálogo, corre o risco não somente de perder a 
atenção após os questionamentos da acusação, mas, o que é muito 
mais grave, de não compreender os fatos que precisa julgar. 

É aqui que, talvez não na extensão em que é sustentado pela 
maioria da doutrina alemã, se terá maiores chances de realização 
do princípio da culpabilidade, de estatura constitucional, como 

iterativamente vem decidindo o "Bundesverfassungsgericht", o 
Tribunal Constitucional alemão23. 

Nesta mesma trilha, como expôs Mirjan Damaska, a absoluta 
passividade dos juízes e dos jurados norte-americanos não 
constitui ideal epistemológico. O vencer dos debates mediante a 
apresentação das provas produzidas pelas próprias partes ante a 
vigência do ideal da "tabula rasa", não afasta a conclusão de que se 
não se pergunta não se insere no círculo hermenêutico, ficando à 
margem da compreensão dos fatos, isso sem falar que o ideal da 
"tabula rasa" é relativo, já o jurado, assim como juiz, está inserido 
no próprio contexto cultural do julgamento. 

 

Conclusão 
 
Como se viu acima, a experiência de Bernd Schünemann 

demonstrou, com base na Teoria da Dissociação Cognitiva e com 

base na Teoria da Comparação Social, que o juiz, em audiência de 

                                            
22 GADAMER, Hans-Georg. Wahrheit und methode. Grundzüge einer philosophischen hermeneutik, 
S. 389. 

23 v. http://www.bverfg.de/e/rs20130319_2bvr262810.html. Acesso em 16.09.2018. 
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instrução e julgamento, frequentemente, e sem que disso se dê 
conta, entra em conflito interno com o seu prévio conhecimento 

dos expedientes das investigações preliminares, resolvendo-se 
interna e inconscientemente pela via acusatória por força dos 
efeitos perseverança e redundância. 

Sob viés objetivo, vem a agravar esse quadro o fato de que 

na práxis processual penal brasileira não há uma efetiva exigência 
de realização de um "real" juízo de admissibilidade na fase do 
recebimento da denúncia. A práxis, que certamente alcança a 
jurisprudência, tornou esse ato, de suma importância para o 
respeito aos direitos e garantias individuais, algo meramente 
formal. Não raras vezes, inclusive, o recebimento da denúncia é 
manifestado apenas com um carimbo de "Recebo a denúncia", ou, 

o que é ainda pior, sem sequer haver referência expressa ao 
recebimento da exordial acusatória, limitando-se a decisão24 ao 
mero "cite-se o réu". Isso, aliás, remete ao fato de que muitas vezes 
o efetivo exame de admissibilidade seja realizado no segundo grau, 
após o réu ter-se submetido a longo desgaste emocional e a 
elevados gastos financeiros com defensores, quando, inepta a 
denúncia, fosse isso verificado já antes de iniciar-se a ação penal.  

Nessa mesma toada, não é raro que na audiência de 
instrução e julgamento o juiz encontre dificuldades imperceptíveis 
de recepção de depoimentos que, previamente tomados na polícia, 
em juízo aconteçam menos detalhados/mais lacunosos ou com 
alterações de conteúdo que possam levar a rumos diversos do 

"previamente conhecido", diga-se aqui da versão acusatória. Em 
casos extremos, a experiência revela que alguns juízes erigirem 
uma verdadeira barreira psicológica, uma quase impermeabilidade 
a novas versões que eventualmente surjam nos questionamentos 

da defesa e que podem conduzir a caminhos diversos daquele que 
se apresenta ao julgador como o mais "lógico". 
                                            
24 De regra, o mesmo "ânimo", a mesma flexibilização, ou, dito de outro modo, a pouca valorização 

deste momento processual segue não muito diferente na fase da absolvição sumária (Artigos 396 e 
397 do CPP).  
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Assim, a participação ativa do juiz, conscientemente 
cuidadosa, comedida, oportuna, em postura aberta e curiosa para 

Ouvir, ouvir e perceber o que não lhe é simétrico, o que lhe é 
estranho, o que lhe é desconhecido, ouvir o Outro, enfim, é 
importantíssima - quem já presidiu uma audiência de instrução e 
julgamento criminal sabe que isso não é fácil, e o quanto isso é 

fundamental. 
É participando ativamente do ato processual que o juiz 

concretiza a completa natureza dialógica do momento, 
compreendo-se a si mesmo, em si e no Outro, percebendo 
constantemente seus próprios pré-juízos, abrindo-se à alteridade 
do Outro, deixando que o Outro lhe fale, e, partindo de seu próprio 
horizonte em direção ao horizonte do Outro, absolutamente Outro, 

em um movimento circular de ir e vir, em uma constante correção 
do projeto inicial, em uma fusão de horizontes, é que melhor 
compreenderá o caso penal em julgamento e poderá aproximar-se 
de uma verdade hermenêutica, mantendo-se eticamente imparcial.  

Por fim, não é demais frisar, o Artigo 212 do Código de 
Processo Penal brasileiro - que ainda sequer foi bem compreendido 
por boa parcela de operadores do Direito - sintoniza-se, em parte, 
com a melhor técnica, pecando apenas em não oportunizar 
expressamente perguntas à defesa após eventuais questionamentos 
do magistrado, que se darão por último, já que, dependendo da 
linha de inquirição do juiz, outra via de argumentação pode 
emergir, e assim, eventualmente, surpreender a defesa. 
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Introdução 
 

Aristóteles é um pensador grego que ficou conhecido por 
desenvolver uma teoria das realidades humanas, a partir das 
noções de bem e fim. Diferente de Sócrates e Platão que o 
antecederam, vislumbrou os horizontes das questões humanas 
desde a perspectiva daquilo que o ser humano julga ser bom ou de 

fato é um bem verdadeiro. A essa perspectiva inovadora nas 
ciências práticas, se convencionou chamar de teleologia na tradição 
aristotélica, ou seja, o estudo (logia) dos fins (tèlos). Que tal 
metodologia possa ser irrestritamente aplicada às explicações de 
uma ordenação do cosmos em razão de um fim último pode ser 
um tema controverso, diante da ciência moderna que entende o 
universo como algo desencantado. Porém, as ciências práticas 

(ética, política, Direito, etc.) que estudam as ações humanas e suas 
interações podem ser explicadas mais perfeitamente desde este 
ponto de vista teórico, pois os seres humanos agem em razão de 
fins, e os fins são aquilo que julgamos ser bens3. Uma teologia, 

portanto, pode apresentar uma versão mais completa e fidedigna 
dos fenômenos atinentes às ações humanas. 

Por isso, o presente ensaio buscará apresentar uma 
interpretação para a gramática dos fins e dos bens humanos nesta 
tradição, em especial nos textos clássicos que nos foram legados 

                                            
3 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco I 1 1094a 3: "o bem é aquilo a que todas as coisas tendem." 

Política I 1 1252a-3: "Observamos que toda a cidade é uma certa forma de comunidade e que toda a 

comunidade é constituída em vista de algum bem. É que, em todas as suas ações, todos os homens 
visam o que pensam ser o bem." 
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através da história como aristotélicos e em seus desenvolvimentos 
em Tomás de Aquino e John Finnis. O objetivo é demonstrar que o 

tratamento analógico do bem por Aristóteles, conciliando as 
finalidades das ações humanas e a perfeição, é muito mais 
sofisticado do que o proposto por Tomás de Aquino e John Finnis. 
Fundamentalmente, o livro IV, Capítulo 1, da Política de Aristóteles 

sintetiza a sua tese de que as ciências práticas visam conhecer: o 
melhor em absoluto (haplôs), o possível ou pelo menos o que é 
viável de ser realizado diante das circunstâncias. Por isso, sustento 
que as ferramentas analógicas propostas por Aristóteles têm um 
valor atual para as ciências Ética, política, jurídica e moral. 

Ademais, Aristóteles não propôs uma teoria Ética ou política 
que busque o Bem perfeito e impraticável nas ações humanas, 

como o Idealismo platônico. Nem sustentou teorias que aceitem 
projetos de felicidade humana ou de regimes políticos imperfeitos 
como modelos últimos a serem perseguidos, pois estão dispostos 
em razão de algo mais perfeito e normativo que deve ser buscado 
diante das circunstâncias na medida do possível. Portanto, 
interpretações de suas teses que concebem o livro VII de sua 
Política como o desenho de um regime ideal ou, de outro lado, 
sustentar que a democracia mesmo sendo considerada um regime 
imperfeito possa ser a melhor disposição de governo na teoria 
aristotélcia, falham na compreensão de suas teses. Assim, um 
segundo objetivo do ensaio é afastar as leituras aristotélicas de 
Hans Kelsen4 e Richard Kraut5. 

Para alcançar estes objetivos, pretendo associar a ideia de 
fim ao bem na teoria em estudo. Depois, pretendo mostrar como e 
porque o bem é entendido analogicamente nesta tradição. Isso 
feito, faz-se necessário demonstrar a sofisticação e a utilidade 

prática atual da epistemologia da analogia proposta por Aristóteles. 

                                            
4 KELSEN, Hans. The Philosophy of Aristotle and the Hellenic-Macedonian Policy. International 
Journal of Ethics, Vol. 48, No. 1 (Oct., 1937), p. 1-64. 

5 KRAUT, Richard. Aristotle: Political Philosophy. 
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Enfim, aplicar todos os conceitos estudados aos conceitos de justiça 
e amizade pode ser esclarecedor do que podemos esperar dos 

mesmos e contribuir para as condições de emissão de juízos de 
justiça diante da finitude de nossa condição humana. 

 
1. Conhecendo pelo fim 

 
Um estudo sobre o bem e as suas condições de conhecimento 

conceitual e comunicação através da linguagem a outros seres 
racionais não estaria completo sem um estudo a respeito dos fins e 
de sua analogicidade. Isso porque, se há um rótulo que foi 
adequadamente aplicado à filosofia aristotélica, enquanto trata dos 
assuntos do campo da ação humana [praxís], é a denominação 

"teleológica". Tal qualificação se refere à constatação de que 
Aristóteles se destacou por investigar os assuntos humanos 
empregando uma epistemologia que parte das noções de fim 
[télos]. Mas também porque a partir dela passa a investigar o que 
é o bem, - ou mais especificamente o bem humano [tò antrópinon 
agathon] -, o meio-termo [méson], a perfeição [téleios; perfeito, 
acabado, ou que alcançou o seu fim no sentido de completude], e a 
felicidade [eudaimonía]. O que se deve ao fato de que, enquanto 
para Sócrates e Platão a pergunta fundamental da filosofia 
investigativa dos assuntos humanos era a pergunta "O que é?", 
digo, "O que é justiça?", "O que é coragem?", "O que é ciência?", 
etc., para Aristóteles tal resposta deveria ser alcançada através da 

pergunta "Por quê...?": Por que você está agindo assim (lendo este 
livro, correndo, pagando esta conta, etc.)? Digo, a pergunta é 
formulada no sentido mais estratégico de esclarecer "o para quê" 
alguém está agindo6. 

Tal questionamento é dirigido às razões pelas quais alguém 
está agindo. O que ocorre pela aplicação da proposição aristotélica 

                                            
6 ARISTÓTELES. Física II 3 194b - 195a 3; 7 198a 21-27; IV 3 210a 23-24; Metafísica V 2 1113a 24-
1113b 5. 
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de que a natureza de um ser racional, como o ser humano, é 
conhecida por suas capacidades, essas são conhecidas por seus 

atos, os atos são praticados para se alcançar aquilo que se julga ser 
bom, e por isso, devem ser conhecidos por seus objetos (fins)7. 
Neste sentido, há uma relação entre fins e bens para os seres 
humanos. É que os fins objeto da vontade [boúlesis]8 humana são 

exatamente aquilo que julgamos serem bens para nós mesmos. 
Querendo algo, por considerá-lo valioso e digno de ser obtido, 
deliberamos [boúleusis] 9  ou calculamos como faremos para 
alcançá-lo. Na medida em que encontramos os meios para a sua 
obtenção, então, os escolhemos [proaíresis]10 e dispomos as nossas 
ações para alcançá-lo11. Valendo destacar que o fim é o início do 
raciocínio e da deliberação12, mas a escolha é que por em marcha a 

ação. 
A importância da pergunta "Por quê?" pode ser melhor 

compreendida com o seguinte exemplo: pense na hipótese de se 
olhar por uma janela e ver alguém passar correndo. Uma descrição 
puramente física ou externa (i.e., ontológica) de tal deslocamento 
corporal seria algo do tipo: a) "João está se deslocando 
rapidamente através das próprias forças corporais e pernas." O 
que em termos de ação (práxis) contribui muito pouco para a 
descrição deste fenômeno. Por outro lado, se buscarmos descrever 
a ação de João ilustrando o fim pelo qual ele escolheu correr a 
modo de esclarecer o porquê de sua ação, teremos uma descrição 
mais condizente com aquilo que ele realmente está fazendo: b.i) 

"João está correndo para que não se atrase para uma prova."; b.ii) 
"João está correndo para chegar antes do banco fechar e conseguir 

                                            
7 ARISTÓTELES. De Anima II 4 415a16-22. 

8 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco III 4. 

9 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco III 3. 

10 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco III 2. 

11 ARISTÓTELES. Física II 3 195a 23-26; 7 198a 14-28. 

12 ARISTÓTELES. Física II 9 200a 23-25. 
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pagar uma conta."; b.iii) "João está correndo para salvar uma 
pessoa em um incêndio."; ou ainda, b.iv) "João está correndo para 

roubar o senhor que acabou de sacar uma substancial importância 
de dinheiro em um banco." 

O primeiro caso (b.i) é indiferente para a ética por se tratar 
meramente de um aluno relapso, contudo, os demais não. No 

segundo (b.ii), João corre para evitar a prática de uma injustiça que 
ocorrerá caso não pague um débito no prazo ajustado; no terceiro 
(b.iii), João pratica um ato heroico ao tentar salvar uma pessoa em 
perigo; e no último (b.iv), João é um facínora assaltante. Saber o 
porquê de João praticar a ação "corrida" faz toda a diferença na 
descrição do campo da práxis e do dever. A partir dela, temos uma 
perspectiva apropriada para descrever o que João valoriza como 

bom e persegue em sua vida, além de fornecer uma explicação 
mais precisa das ações humanas, revelando a sua intenção. Por 
isso, a teoria no campo da práxis é capaz de descrever o que 
consideramos bom mediante o acesso ao fim das ações humanas. 
Assim sendo, a pergunta primária na elaboração de qualquer 
estudo moral e político para Aristóteles, - no que foi acompanhado 
por Tomás de Aquino13 e John Finnis14 -, deve ser a "Por quê?". Diz 
Aristóteles que: 

 

É necessário, a quem pretende fazer um exame dessas coisas, 
compreender o que é cada uma das capacidades e, em seguida, 
proceder de maneira a investigar o que disso se segue e todo o 

restante. [...] [P]ois as atividades e as ações segundo 

                                            
13 AQUINO, Tomás de. Suma Teológica I q. 87 a.3 r.: "[...] tem como objeto primeiro de seu conhecer 
[...], a natureza das coisas materiais. Por conseguinte, o que é conhecido primeiramente pelo 

intelecto humano é este objeto. Em seguida, se conhece o ato pelo qual o objeto é conhecido, e pelo 

ato se conhece o próprio intelecto cuja perfeição é o próprio conhecer. Eis a razão pela qual diz o 
Filósofo que os objetos são conhecidos antes dos atos, e os atos antes das potências." 

14 FINNIS, John. Aquinas Moral, Political, and Legal Theory, p. 29 e 90-1: "Nada é mais básico para a 

ideia de teoria, ciência ou entendimento em geral de Tomás de Aquino do que seguir o princípio 
epistemológico (a estratégia para alcançar conhecimento): ‘a natureza de x é entendida pelas 

capacidades ou potencialidades, estas capacidades ou potencialidades são entendidas pelo 

entendimento de suas ativações ou atos, e estas ativações ou atos são entendidos pelo entendimento 
de seus objetos’." 
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determinação são anteriores às potências. Sendo assim, antes 

ainda é preciso ter inquirido sobre seus objetos correlatos, [...]15. 

 

Portanto, conhecer a ação humana e o próprio ser humano, 
na medida em que age em razão daquilo que valoriza como bom, é 
um projeto que se inicia pelo fim. Pois o fim revela o bem ou o bem 
aparente perseguido pela pessoa. Mesmo as demais três causas 
(forma, matéria e causa eficiente) se reduzem à causa final (ao 
para algo...) em muitas situações. Já que o ser humano se move 
(causa eficiente) em razão da perseguição de fins, a alma humana 
(a forma humana) é a daquele ser racional, sensível, que se nutre e 
procria, na medida em que tende a estes fins, e do mesmo modo no 
que diz respeito à matéria quanto, por exemplo, à matéria de uma 
ação que fica compreendida como vimos ou à matéria das coisas a 

serem fabricadas, pois se você quer uma casa (um fim de uma 
arte), você deve dispor de madeira ou pedras, como diz Aristóteles 
na Física. Por isso, também conceitualmente o fim é o princípio de 
uma definição16. O que se explica na medida em que as quatro 
causas são conectadas, mas há esta prioridade do fim17. De sorte 
que, o fim e a pergunta "Por quê?", digo mais precisamente "Para 
que?", que remetem a ele, possuem um papel epistemológico 
fundamental especialmente no campo da ação humana, da arte em 
sentido amplo e das ciências práticas. 

 
1.1. Unificando a teoria do bem de um modo não platônico 

 
Mas como Aristóteles dispõe a sua teoria do bem? Há 

alguma ordenação racional nos bens que perseguimos ou todos 
estão no mesmo patamar? A estratégia aristotélica se beneficiou do 

                                            
15 ARISTÓTELES. De Anima II 4 415a16-22. 

16 ARISTÓTELES. Física II 7 198a 15-32; 8 199a 31-34 ["E posto que a natureza pode se entender-se 
como matéria e forma, e posto que esta última é o fim, enquanto que todo o demais está em função 
do fim, a forma tem que ser como causa final.]"; 9 200a 30 - 200b 4. 

17 ARISTÓTELES. Física II 9 200b 5-11. 
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enfrentamento da teoria platônica do uno e das formas separadas, 
e segue este raciocínio dos fins-bens. Para o estagirita, dos bens 

que podemos buscar como seres humanos, há alguns que são 
perseguidos por si mesmos e em vista do que fazemos outras 
coisas para obtê-los, digo, são os objetivos de nossas ações, tal 
como é o caso dos exemplos aristotélicos da saúde, da vitória e até 

mesmo de uma casa, que são os fins das artes da medicina, da 
estratégia e da arquitetura. Pois, neste sentido, a medicina, - assim 
como a estratégia e a arquitetura -, é um bem não por ela mesma, 
mas na medida em que produz saúde; e esta última é perseguida 
por ela mesma, sendo o fim da medicina. Desse modo, existem 
bens que são valiosos por si mesmos, mas existem também estes 
outros bens que são buscados como algo útil para alcançar uma 

finalidade ulterior, como a riqueza que deveria ser buscada em 
razão de suprir as nossas necessidades materiais, ou mesmo os 
instrumentos musicais em razão da boa música que são capazes de 
produzir18. Em ambos os casos, de qualquer forma, o que se busca 
na concepção aristotélica são os bens realizáveis, ou seja, que são 
os fins da ação atingíveis, e não uma ideia de bem universal, una, 
perfeita e distinta dos próprios bens que é, entretanto, inatingível 
na vida humana sublunar, como pretendia Platão19. 

Contudo, dos primeiros, ou seja, dos bens em si, alguns 
(honra, prazer, entendimento, virtude, etc.) são buscados em um 
sentido por si mesmos, mas em outro ainda podem ser tomados 
como perseguidos em razão de algo ainda mais ulterior. Haveria 

algum bem que em nenhum sentido fosse um bem útil e fosse 
perseguido apenas por si mesmo e não por outro bem ainda mais 
último e unificador de nossos objetivos? Aristóteles vai propor a 
noção de perfeição [téleios] para julgar qual seria tal bem: "[...] o 

perfeito é o que se busca por si mesmo e nunca por outra coisa20." 

                                            
18 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco I 7 1097a 14-29. 

19 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco I 6; 7 1097a 22-24. 

20 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco I 7 1097a 29-30. 
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Assim, todos esses bens que referia como bens em si mesmos, por 
seu turno, são ainda buscados em um sentido por outro fim, o qual 

seja a felicidade [eudaimonía]. A felicidade, em especial, é 
escolhida sempre por si mesma e nunca por outra coisa, enquanto 
os demais são escolhidos por ela. Logo, a felicidade é o bem 
humano em si por excelência e o mais perfeito [teleióteron; àriston 

téleion] dos bens em absoluto [haplôs]21. Se alguém perguntasse a 
você: "Por quê está fazendo algo (trabalhando, estudando, casando, 
etc.)?" A resposta a esta pergunta em última instância seria: 
"Porque quero ser feliz." Depois dela não haveria a necessidade de 
perguntas adicionais. Por exemplo: Por que você se matriculou na 
universidade? Porque quero me formar em Direito. Por que quer 
se formar em Direito? Porque quero ser juiz. Por que você quer ser 

juiz? Porque para ser feliz, é necessário que eu possa me manter 
financeiramente e me realizar profissionalmente em uma 
profissão, logo escolhi a magistratura. Portanto, enquanto 
matricular-se em uma universidade ou formar-se em Direito são 
bens instrumentais que são buscados por objetivos mais distantes, 
a felicidade, por sua vez, é buscada por ela mesma e não por outra 
coisa. Por isso, a felicidade é o bem último em uma sequência de 
fins nas ações humanas, assim como existem bens que a integram 
ou que contribuem para a sua realização. 

É interessante notar que quanto mais se tiver dos bens 
verdadeiros em quantidade, qualidade e intensidade será melhor; 
"[...] e entre eles, o maior é sempre mais desejável22." Logo, um 

bem perfeito como a felicidade deve ser também suficiente e não 
carecer de nada mais. Neste sentido, a felicidade é completa e 
abrangente. Pois possui tudo de bom que os outros bens possuem, 
sem os respectivos defeitos. Já que, assim como mais dos bens, 

menos dos males também tem razão de bem23. O todo [tò hólon], 

                                            
21 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco I 7 1097a 30-34. 

22 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco I 7 1097b 19-20. 

23 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco V 3 1131b 17-25. 
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o completo [téleion] e o fim [télos] estão deste modo relacionados. 
Digo, já que o todo é "[...] aquilo ao que nada falta, como um ser 

humano total [ántropon hólon] ou uma arca total24", o completo 
pode também ser assim definido, não se distanciando muito da 
natureza do todo. Pois que nada seria completo, para Aristóteles, se 
não possuísse um fim. O fim, assim compreendido, traça o limite 

da completude da natureza de algo. Alcançada a completude que 
busca, -a felicidade, no caso humano -, não há nada além a ser 
acrescido25. Desse modo, a felicidade humana é vista como um 
limite e os horizontes da realização dos seres humanos. Explico 
melhor, é que o ser humano pode se realizar e ser feliz tanto 
quanto as suas capacidades. Fica claro, então, porque Aristóteles 
considerava a felicidade igualmente possuidora da qualidade da 

autarquia [áutarkes] ou como algo autossuficiente: não carente de 
nada mais. Em resumo, a felicidade é buscada por si mesma, 
abrangente (total), autárquica e, logo, perfeita. 

Seguindo este raciocínio, Aristóteles considera que, se o bem 
humano do indivíduo perfeito é a felicidade, é ainda mais evidente 
que o bem da comunidade humana completa que envolve o bem de 
todos os indivíduos, é maior e mais perfeito. Não no sentido 
moderno em que se opõe cidade-indivíduo [ou indivíduo-cidade no 
caso liberal] e que acarretaria em uma tese utilitarista em que o 
bem da maioria política justificaria uma grave injustiça praticada 
contra um indivíduo, mas no sentido de abranger o bem de todos 
os indivíduos desta comunidade completa, ou seja, o bem 

comum26. Nesta hipótese, aliás, o bem do cidadão é o mesmo que o 

                                            
24 ARISTÓTELES. Física III 6 207a 9-10. 

25 ARISTÓTELES. Física III 6 207a 10-14: "E como nos casos particulares, assim também no sentido 
estrito [todo] é aquilo fora do qual não há nada; porém, aquilo fora do qual há algo ausente, seja o 

que seja, não é um todo. Todo e completo, ou são inteiramente idênticos, ou são muito próximos em 
suas naturezas. Nada é completo [téleion] se não tem um fim [télos], e o fim é um limite." 

26 ARISTÓTELES. Política II 5 1264b 15-21: "Enfim, apesar de privar de felicidade os guardiães, 

afirma que o legislador deve tornar feliz toda a cidade; Mas é impossível fazer o todo feliz, se a 

maioria das partes, ou todas, ou pelo menos algumas não são felizes. A felicidade não é do mesmo 
tipo que o número par, que pode estar presente no todo sem estar nas partes." 
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bem da cidade27, o que afastaria a máxima de que os fins justificam 
os meios. O bem comum é assim a felicidade da comunidade 

política que é a mais perfeita e autárquica. Há uma cidade feliz 
[eùdaimona pólin] no entendimento de Aristóteles. E também, por 
isso, a ética enquanto estuda a felicidade do indivíduo é parte da 
política que estuda a felicidade da comunidade de indivíduos28. 

 
1.2. Uma função apropriada para o ser humano 

 
Ademais, se nos perguntássemos onde está o bem na 

atividade humana em termos qualitativos? A resposta aristotélica é 
que o bem humano está na função [érgon]29. Ora, sustenta o 
estagirita, um bom flautista e um bom escultor são aqueles que 

executam bem uma música ou fazem bem uma escultura. Ao 
mesmo tempo, um flautista não é um bom escultor, e um escultor 
não é um bom flautista. É que a função possui uma relação direta 
com a finalidade, o bem e as demais causas aristotélicas30. O que 
fica claro no próprio exemplo de uma flauta: i) a finalidade dela é 
produzir música; para tanto, ii) ela é feita de um material sólido 
como a madeira; iii) ela possui um orifício de entrada do ar e 
alguns de saída, a fim de produzir o som e as notas musicais 
através da vibração; e iv) ela é feita por um "luthier". A função da 
flauta que é ser tocada, e quando bem exercida, ser tocada 
belamente, é ligada com a sua finalidade, - na medida em que a 
função é a sua atividade -, mas ao mesmo tempo também se 

conecta com a sua matéria, forma e construtor. Pois, se você quer 
tocar uma flauta belamente, você não pode tê-la feita de uma 
matéria líquida, por exemplo, já que se desfaria e não guardaria a 
forma da flauta. E, caso não possuísse a forma apropriada para um 

                                            
27 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco I 2 1094b 1-10. Política VII 2 1324a 5-8. 

28 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco I 2. 

29 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco I 7 1097b 26-28; II 6 1106a 20-22. 

30 ARISTÓTELES. Física II 3 194b 16 - 195a 3; Metafísica V 2 1113a 24-1113b 5. 
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instrumento de sopro e fossem ausentes os orifícios de entrada e 
saída do ar, ela não produziria nenhum som. Enfim, quem fabrica 

uma flauta é um "luthier" e não um pedreiro. O último seria 
apropriado para a fabricação de casas, mas não de flautas.  

Levando isso em consideração, podemos pensar na hipótese 
aristotélica de haver uma função apropriada do ser humano, assim 

como há uma função apropriada da flauta. Para Aristóteles, então, 
esta consistiria na felicidade humana. Como função, ela seria uma 
atividade; e como a atividade se diz de dois modos (ato 
[enérguea/entelékheia] e potência [dynamis]), a atividade da alma 
humana [psykês enérguea] deve ser dita primariamente em ato31. 
Evidentemente, as palavras atividade (enérguea) e função (érgon) 
estão ligadas na proporção em que a atividade é a ativação da 

função. Então, Aristóteles investiga se há uma função apropriada 
para o ser humano. O que é respondido através da tese das almas 
vegetal, animal e racional, em que a alma própria do ser humano, a 
alma racional, possui capacidades exclusivas não compartilhadas 
com vegetais e animais, no que dizem respeito às vidas ativa e 
contemplativa, mais as potências nutritivas, de crescimento e 
sensitivas que são compartilhadas com as outras duas32. Por isso, 
"[...] a função própria do ser humano é uma atividade da alma 
segundo a razão [...]33." Assim, o critério da função apropriada 
também apela para exclusividade e abrangência, o que lhe 
aproxima da perfeição. A vida mais perfeita para o ser humano, 
portanto, será a absolutamente feliz. Contudo, ao mesmo tempo, 

há outros graus de felicidade que também podem ser buscados 
diante das circunstâncias. 

                                            
31 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco I 7 1097b 22 - 1098a 20; Política I 2 1253a 23-26: "[...] uma mão 

feita de pedra; uma mão deste gênero será uma mão morta; tudo é definido segundo a sua 

capacidade [tei dynámei] ou função [toi érgoi]. Ora, todas as coisas definem-se pela sua função e 
pelas suas faculdades; quando já não estão operantes não devemos afirmar que são a mesma coisa, 
mas apenas que têm o mesmo nome [homonima]. 

32 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco I 7 1097b 33 - 1098a 3; AQUINO, Tomás de. Suma Teológica I-II 
q. 94 a.2 r.. 

33 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco I 7 1098a 7-8. 
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Entretanto, o argumento da função distintiva proposto por 
Aristóteles é mal visto pelos autores contemporâneos em razão de 

no fundo consistir em um apelo metafísico. John Finnis, por 
exemplo, contesta a viabilidade prática deste critério por 
considerá-lo metafísico, aceitando apenas tardiamente e com 
muitas ressalvas as ordenações em almas dos bens humanos em 

sua teoria, a fim de evitar as consequências metafísicas34. Ainda 
assim, esta ordenação é o ponto de chegada e não o ponto de 
partida de sua teoria, de modo que ficam desprovidas de toda a 
extensão a elas atribuídas pelos proponentes originais 35 . Os 
próprios bens humanos básicos36 que consistem nas oportunidades 
de florescimento humano na teoria finnisiana, vêm dispostos de 
maneira não hierarquizada e não comensurável. Não há um deles 

que seja mais perfeito que o outro em termos de felicidade 
humana. O que sugere uma possibilidade de desenvolvimento de 
sua teoria a partir das noções de perfeição e analogia aristotélicas. 

O problema com o argumento metafísico aristotélico para os 
modernos, é que ele é dito do ser e não de uma categoria mental 
que possibilita o conhecimento como em Kant, por exemplo; e o 
ser é inacessível modernamente. É fato que Aristóteles considera o 
cosmos ordenado a partir da perfeição dos entes, partindo do que é 
menos perfeito para o que é mais perfeito. O que passa a envolver 
uma hierarquia no mundo em relação à perfeição, na qual os seres 
menos perfeitos existem para a instrumentalidade dos mais 

                                            
34 FINNIS, John. Direito Natural em Tomás de Aquino, p. 25: Finnis critica o argumento da função 
humana distintiva em razão de considerá-lo metafísico em relação à natureza das coisas em vez de 

pesar a inteligibilidade dos bens humanos como oportunidades. O fato de considerar alguns destes 
bens próprios apenas do ser humano não agregaria em inteligibilidade da bondade em nada. 

35 FINNIS, John. Aquinas Moral, Political, and Legal Theory, p. 81-2; Direito Natural em Tomás de 
Aquino, p. 25 e 37. 

36 FINNIS, John. Natural Law and Natural Rights, p. 448. Uma lista resumida e atualizada de bens 

humanos básicos é encontrada no pós-escrito da 2ª edição: (i) conhecimento da verdade e do belo; 

(ii) habilidade na performance (em fazer) no trabalho ou no jogo; (iii) vida; (iv) sociabilidade 
(amizade); (v) matrimônio; (vi) razoabilidade prática e (vii) religião. 
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perfeitos37. Assim, há uma projeção no mundo de valores humanos 
que não estariam somente na mente humana. Isso se reflete 

inclusive em sua ética ambiental, que parte de uma noção de 
intencionalidade da natureza a tomando como causa da perfeição e 
como se não fizesse nada em vão: 

 

Assim sendo, temos que admitir manifestamente que, de modo 
semelhante, as plantas existem para a subsistência dos animais, 

quando adultos, e que os outros animais existem para o bem do 
ser humano; [...]. Se a natureza nada faz de imperfeito ou em 
vão, então, necessariamente criou todos estes seres em razão do 

ser humano38.  

 

A tese da função apropriada é tomada por Aristóteles, desta 
forma, como critério último decisivo de juízo a respeito do que 

consiste o bem e a perfeição de algo. Ao mesmo tempo, nos dias de 
hoje, aquele que quiser dizer algo útil em relação ao bem humano, 
há de ter algum cuidado com o seu emprego. 

Tenho ainda que fazer três esclarecimentos para evitar 
confusões muito comuns em ética aristotélica. Primeiro, 
obviamente podemos estar equivocados neste julgamento a 
respeito do que seja bom para nós mesmos, como no caso de um 

suicida que procure pôr fim à própria vida em razão de buscar 
fugir de alguma responsabilidade ou desonra; ou ainda, no caso do 
ladrão João acima referido (exemplo “b.iv”) que pensa ser um bem 
para ele obter dinheiro mediante o roubo de aposentados. É claro 

que isso pode lhe parecer bom em alguma circunstância 
excepcional, apesar de não o sê-lo em absoluto. 

Aristóteles salienta que, entretanto, a vontade está retamente 
orientada para aquilo que é verdadeiramente bom no ser humano 

                                            
37 ARISTÓTELES. Política VII 14 1333a 21-24: "No mundo da natureza, assim como no da arte, o 
inferior existe sempre em razão do superior. A parte da alma que tem a razão é a melhor." 

38 ARISTÓTELES. Política I 2 1256b 14-22; 1253a 8-19; VII 13 1332a 40 - 1332b 7. 
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bom [spoudaios], não que todos tenham a vontade bem disposta39. 
Assim, o ser humano bom é a medida do bem humano, e não a 

vontade de uma pessoa qualquer. Cada um, por seu turno, busca 
aquilo que lhe parece um bem; o ser humano bom aquilo que é 
verdadeiramente bem. Por isso, o que um suicida busca é um bem 
aparente, e não um bem verdadeiro. Segundo, em que se pese 

Aristóteles sustentar que "[...] o bem é aquilo a que todas as coisas 
tendem [...]40" e igualmente insistir que o "[...] objeto da vontade 
[é] o fim, e o da deliberação e da escolha são os meios para o fim 
[...]41" tenho que frisar que para ele aquilo que para nós parece um 
bem, - ou seja, os fins de nossas ações -, o é em certo sentido 
responsabilidade de nós mesmos, tendo em vista a nossa 
capacidade de autoconstituir a própria consciência como reflexo da 

formação de um hábito42. Do que somos, em última análise, 
responsáveis através de nossas escolhas e hábitos. Enfim, convém 
destacar que podemos querer algo impossível, mas apenas 
deliberamos e escolhemos o que seja possível para nós o 
realizarmos. Por exemplo, eu poderia querer completar novamente 
18 anos de idade se já tenho 30 anos completos, ou até mesmo 
querer viver eternamente43. Todavia, no primeiro caso essa escolha 
é impossível para mim apesar de ser possível para quem tem 
apenas 17 anos, e no segundo é absolutamente impossível para 
todos os seres humanos. Quem deliberasse ou escolhesse tais 
objetos nesta situação, ou seja, como completar novamente 18 anos 
ou viver eternamente, seria uma pessoa insensata, digo, um 

                                            
39 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco III 4 1113a 21-25: "[...] de um modo absoluto e em verdade o bem 

é objeto da vontade, porém para cada um o que lhe parece como tal. Assim, para o ser humano bom 
o que é em verdade; para o mau, qualquer coisa [...]." 

40 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco I 1 1094 2-3. 

41 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco III 5 1113b 1-2. 

42 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco III 5 1114a 33 - 1114b 4: "Por tanto, se diz que todos aspiram ao 

que lhes parece bom, porém não está em sua mão este parecer, senão que segundo a índole de cada 
um assim lhe parece o fim, se cada um é de certo modo causante do próprio caráter, também será de 
certo modo causante de seu parecer; [...]." 

43 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco III 2 1111b 20-23. 
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louco44. Pelos mesmos motivos, não se delibera sobre o passado, 
mas apenas sobre o futuro possível45. 

 
2. O bem humano dito analogicamente  

 
Na Ética a Nicômaco, Livro I, Capítulo 6, Aristóteles vai 

enfrentar a tese platônica de que existe uma forma [idéa] de bem 
universal e una que se refletiria em todos os bens. O argumento 
dele propõe que o bem se diz em tantos modos como o ser nas 
categorias da substância, na qualidade e na relação. Entretanto, o 
bem se fosse uno não poderia ser predicado de todas as categorias, 
mas apenas de uma delas. Da mesma forma, diz Aristóteles, se 
houvesse uma única ideia do bem, haveria também uma única 

ciência de todos os bens. Como sabemos, contudo, há muitas 
ciências: "assim, a ciência da oportunidade, na guerra é a 
estratégia, na enfermidade a medicina, e nos esforços físicos a 
ginástica46." Ademais, se o bem fosse algo com uma existência 
distinta e em si mesmo, os seres humanos não poderiam buscá-lo e 
nem realizá-lo47. Enfim, carece de utilidade prática o conhecimento 
de uma forma do bem, pois um médico não seria melhor médico 
tendo contemplado esta forma separada, senão que sequer 
considera a saúde, mas a saúde do ser humano, ou melhor, deste 
ser humano em particular; isto é, a saúde de João, por exemplo48. 
Logo, diversamente de Platão, o estagirita se interessa pelo bem 
que predica o (é dito do) humano, e que é realizável em particular 

neste ser humano ou nesta sociedade humana. 
  

                                            
44 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco III 3 1112a 29-31. 

45 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco VI 2 1139b 6-10. 

46 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco I 6 1096a 31-34. 

47 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco I 6 1096b 31-35. 

48 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco I 6 1097a 4-14. 
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2.1. Uma ordenação analógica do bem 
 

Mas, se a preocupação de Aristóteles não é com a forma 
separada, comum universal e una do bem, como é que resolve esta 
questão da multiplicidade e concomitante unidade do bem 
humano, na medida em que todas as coisas que consideramos bens 

para nós mesmos não o parecem ser assim designadas tão somente 
aleatoriamente? Para resolver este problema de modo aristotélico, 
primeiro temos que considerar que os bens (para o ser humano) se 
dizem de dois modos: i) os bens por si mesmos (p. ex., saber, ver, 
alguns prazeres e honras), e ii) os bens que não são bens em si 
mesmos, mas são ditos em razão destes por serem úteis para a sua 
obtenção. Nesse caso, os bens ainda podem ser úteis ii.a) em razão 

de produzirem outros bens (p. ex., a ginástica produz boa 
disposição física), ou ii.b) porque defendem de algum modo os 
bens em si (p. ex., um bom sistema imunológico ajuda a defender a 
nossa saúde contra doenças infectocontagiosas), ou ainda, ii.c) 
porque são impeditivas de males contrários a outros bens (p. ex., 
não comer açúcar impede a diabetes que é um mal contrário à 
saúde)49. Contudo, como vimos, os bens em si ainda podem ser 
tidos como perseguidos em um sentido mais estrito em relação a 
um bem perfeito que é a felicidade. 

Diante desta multiplicidade de bens, o que é mais 
interessante é o modo em que a sua ordenação ocorre. Uma vez 
que, os bens humanos são dispostos não aleatoriamente, mas por 

analogia [analogían]. Nesse caso, existem algumas palavras que 
designam a mesma coisa e são sinônimos, como nas palavras 
"morada" e "habitação" que se referem igualmente ao local no qual 
a pessoa reside. Existem da mesma forma algumas coisas 

diferentes que possuem o mesmo nome ou conceito por acaso, 
como a palavra "chave" que pode designar o objeto que abre a 
porta ou o interruptor de luz (chave de luz). Mas, há ainda outras 

                                            
49 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco I 6 1096b 10-27. 
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palavras que podem designar realidades conexas não por mero 
acaso, como no caso da palavra "justo" que pode designar a pessoa 

que possui a virtude da justiça, a própria ação "justa" (p. ex., foi 
feito o que era justo) e até mesmo uma decisão equivocada de um 
juiz em um processo judicial, enquanto atribuindo o que pertence a 
cada um em sua sentença50. Todas estas realidades são conectadas 

pela justiça e pelo justo efetivamente apropriado ("justo"), em que 
se pese serem coisas diferentes. 

Ademais, a própria analogia pode igualmente ser dita de dois 
modos: i) a analogia de proporção que é uma equivalência 
proporcional de quatro termos do tipo A:B = C:D, isto é, (A) está 
para (B), assim como (C) está para (D) 51. O que é exemplificado 
por Aristóteles com a comparação de que o olho (A) está para o 

corpo (B), assim como a inteligência (C) está para alma (D)52. Esta 
é, aliás, a analogia proporcional do justo nas distribuições53. 
Contudo, há também uma segunda forma de analogia que ficou 
conhecida por ii) analogia prós hen, ou que se diz em relação a 
alguma mesma coisa54. Exatamente nesse caso, Aristóteles faz 
referência aos bens em si sugerindo que eles participam desta 
modalidade de homonímia, na medida em que são ditos não por 
acaso, mas por referência a um único fim: 

 

Porém, as noções de honra, prudência e prazer, enquanto são 
coisas boas, são diferentes e distintas. [...] Mas, então, em que 
sentido é que se diz que as diversas coisas boas são boas? É que 

não parece tratar-se de homônimos formados ao acaso. Será, 

                                            
50 AQUINO, Tomás de. Suma Teológica II-II q. 57 a.1 Ad. 1º. 

51 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco V 3 1131a 31-32: "A proporção [he analogía] é uma igualdade de 
razões e requer, pelo menos, quatro termos." 

52 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco I 6 1096b 29. FINNIS, John. Aquinas Moral, Political, and Legal 
Theory, p. 43. 

53 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco V 3 1131a 29: "O justo é, pois, uma proporção [análogon]."; e 

ainda em 1131b 16-17: "O justo é, pois, isto: o proporcional [tò análogon], e o injusto, o que vai contra 
o proporcional [parà tò análogon]." 

54 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco I 6 1096b 26-28. FINNIS, John. Aquinas Moral, Political, and 
Legal Theory, p. 55. 
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então, que são assim chamadas boas, pelo menos, por provirem 

de um único bem ou por todas contribuírem para um único fim, 

ou antes são chamadas boas55? 

 

 Essa passagem é muito significativa em relação ao conflito 
teórico entre Platão e Aristóteles no que diz respeito a forma do 
Bem e seus reflexos nas coisas boas, e o papel epistemológico das 

analogias prós hen e proporcional na teoria prática aristotélica. 
Apesar de alguns entenderem diferente56, proponho que a melhor 
interpretação é a que leva a negação por Aristóteles dos extremos 
envolvidos na i) homonímia casual e ii) na tese platônica, além da 
proposição de que as coisas boas são assim ditas por serem 
instanciações do mesmo fim, ou melhor, por iii) analogia prós hen, 
e não iv) por analogia proporcional. Vejamos o próprio texto, 

segundo minha interpretação: i) homonímia casual: "Mas, então, 
em que sentido é que se diz que as diversas coisas boas são boas? É 
que não parece tratar-se de homônimos formados ao acaso." ii) 
Tese platônica: "Será, então, que são assim chamadas boas, pelo 
menos, por provirem de um único bem [...]." iii) Analogia prós 
hen: "[...] ou por todas contribuírem para um único fim [è pròs 
hèn ápanta syntelein], [...]." iv) Por analogia proporcional: "[...] ou 
antes são chamadas boas por analogia?" Evidentemente, como o 
próprio desenvolver do raciocínio aristotélico reconhece, ele não 
esgotou esta discussão na passagem e remeteu para outros 
estudos. Neste sentido, um lugar em que o papel da analogia prós 

hen é discutida por Aristóteles mais detidamente como uma 
proveitosa ferramenta epistemológica na teoria prática é na 
Política, Livro IV, Capítulo 1, a ser apresentado no próximo ponto 
(Capítulo 3). 

  

                                            
55 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco I 6 1096b 24-28. 

56 FINNIS, John. Aquinas Moral, Political, and Legal Theory, p. 43-4. 
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2.2. Casos centrais e casos periféricos 
 

Por enquanto, ainda vale nos atermos aos desdobramentos 
destas considerações na teoria de John Finnis, que desenvolveu 
uma vertente tomista desta epistemologia prática aristotélica, 
sustentando a importância da descrição analógica para a teoria 

social. Ele propõe que Tomás de Aquino aduzia as suas teorias 
empregando implicitamente as analogias de proporcionalidade e 
aquilo que Finnis designa de "casos/tipos centrais" [central 
case/type] ou "a analogia do significado focal" [the analogy of focal 
meaning]57. Este segundo tipo de analogia é empregado por Tomás 
quando busca "[...] unificar as relações de várias coisas a um 
caso/tipo central, uma relação que garante uma relação 

correspondente de significados deslocados a um significado 
focal 58 ." Neste caso, sustenta Finnis, Tomás apresenta um 
significado principal e sem qualificativos (simpliciter) e outros 
ditos a partir deste (secundum quid). O sentido "simpliciter" é 
primário e prioritário em relação ao "secundum quid" que trata 
dos desvios, dos defeitos e das corrupções, em razão dele ser 
dirigido à perfeição. Os demais são ditos a partir de suas 
deficiências em relação ao caso central e perfeito. 

Por exemplo, a expressão "cidadão" tem um sentido 
principal, mas ao mesmo tempo alguns secundários para 
Aristóteles59 e Tomás de Aquino, sustenta Finnis. O caso central de 
cidadão, ou seja, o cidadão sem qualificativos e dito em sentido 

"simpliciter" é aquele que não apenas conta para o bem comum, 
como também é capaz de participar do governo, seja em conselhos 
deliberativos, seja julgando demandas judiciais, no caso central das 

                                            
57 FINNIS, John. Aquinas Moral, Political, and Legal Theory, p. 43-4. 

58 FINNIS, John. Aquinas Moral, Political, and Legal Theory, p. 44. 

59 ARISTÓTELES. Política III 1 1275a 19-23:"Procuramos definir o cidadão em absoluto [haplôs políten], 

ou seja, aquele cidadão que não é desqualificado por nenhuma das deficiências que já vimos, [...] Ora, não 

há melhor critério para definir o que é o cidadão em absoluto [polítes d'haplôs] do que entender a 
cidadania como capacidade de participar na administração da justiça e no governo." 
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constituições retas (monarquia, aristocracia), ou seja mais perfeita 
e irrestritamente na democracia. Contudo, ainda podem ser 

chamados de cidadãos em um sentido secundário e "secundum 
quid" aqueles que, mesmo não participando do governo, o são 
assim designados convencionalmente simplesmente por serem 
filhos de dois cidadãos. Está claro que dita definição qualificada de 

cidadania não é capaz de apresentar aquilo que é essencial na 
cidadania, ou melhor, aquilo que Finnis e Tomás chamam de ratio 
[razão] da cidadania60. Além do que, tanto para Aristóteles, quanto 
para Tomás e Finnis, esta ratio não é também algo ideal e não 
realizável pelo ser humano. Diz Finnis que: 

 
A teoria social não diz respeito aos casos ideias, e menos ainda 
aos mundos ideais não perturbados por delitos, escassez, e medo. 

Procura não meramente classificar casos não-ideias, mas também 
explicar as causas características de suas deficiências, e identificar 

as condições nas quais as corrupções podem igualmente ocorrer. 
[...] Pelo desenvolvimento da analogia do significado focal, o 
vocabulário teorético pode perspicazmente acomodar a variedade 

de realidades relevantes, saudáveis ou corruptas. Os casos 
desviados não são colocados fora de vista, ou "convincentemente" 

definidos como não existentes61. 

 

Vale ressalvar que Finnis adota sem esclarecer se estas 
categorias analógicas são ontológicas ou epistemológicas em seu 
entendimento. Para Aristóteles, as expressões sinonímia (de 
sinônymos) e homonímia (de homónymos) não são características 

apenas das palavras ou das categorias tão somente 
epistemológicas, como no caso das expressões unívoco e equívoco. 
Mais que isso, o estagirita as têm como aspectos essenciais do bem, 
pois as considera atinentes às próprias coisas62, e assim como a 

                                            
60 FINNIS, John. Aquinas Moral, Political, and Legal Theory, p. 44-6. 

61 FINNIS, John. Aquinas Moral, Political, and Legal Theory, p. 47. 

62 RESENDE FILHO, Edson Peixoto de. Pierre Aubenque e a ideia da analogia do ser aristotélica, p. 171. 
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analogia63, atribuem uma unidade ao ser mesmo que este se diga 
por múltiplos modos. Sustento, portanto que esta é a estratégia 

aristotélica para lidar com a constatação de que o ser se diz em 
múltiplas categorias, sem perder a sua unidade e sem aderir à tese 
platônica da ideia do Bem. O que ocorre exatamente "[...] na 
medida em que elas se dizem (legómenon) em relação (prós) a um 

princípio único (hen) que é a (ousía) essência 64 ." O que 
modernamente não seria muito popular, por ser uma 
argumentação excessivamente metafísica. Como no caso, por 
exemplo, da tese referida anteriormente das almas nutritiva, 
sensitiva e racional que envolve a projeção de uma certa ordenação 
de perfeição no cosmos, e sua disposição em termos de perfeição e 
utilidade do menos perfeito em relação ao perfeito. 

De minha parte, creio que mesmo que não se aceite a tese 
aristotélica da unificação analógica do ser, ainda assim persiste um 
valor epistemológico prático para a analogia prós hen. É o valor de 
se conhecer primariamente algo a partir de seu caso central, para 
depois definir os desvios por suas deficiências ditas em relação a 
ele. Uma forma de explicitá-lo seria pensar a partir do estudo do 
coração na medicina que é a ciência que persegue o bem da saúde. 
Por isso, também deve ser dita analogicamente (prós hen). Nesse 
sentido, imagine estudantes de medicina que passaram o seu curso 
universitário inteiro estudando corações com problemas de saúde, 
seja com a doença arterial coronariana, seja com alguma doença 
das válvulas cardíacas, ou mesmo com problemas de pressão 

arterial ou frequência cardíaca. Ainda que um coração saudável 
houvesse passado por seus estudos, tal fato é irrelevante, na 
medida em que ele foi tratado igualmente aos demais corações 
doentes, sem que a devida prioridade de estudo tivesse sido 

apropriadamente atribuída. Para tais estudantes, todos os corações 
pareceriam iguais e eles não saberiam distinguir aquilo que está 

                                            
63 RESENDE FILHO, Edson Peixoto de. Pierre Aubenque e a ideia da analogia do ser aristotélica, p. 176-9. 

64 RESENDE FILHO, Edson Peixoto de. Pierre Aubenque e a ideia da analogia do ser aristotélica, p. 175. 
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bem do que não está. No primeiro dia de residência hospitalar, 
caso um jovem atleta em perfeitas condições cardiovasculares e 

com frequência cardíaca e pressão arterial invejáveis entrasse na 
emergência em busca da traumatologia, não pensariam eles que tal 
coração é doente? Não constatariam eles que esta frequência 
cardíaca e pressão arterial estão muito baixas e aquém do 

desejável? Falta-lhes o conhecimento do padrão saudável de 
coração, para poder julgar se o que se apresenta é ou não um 
exemplo. O que é um conhecimento não apenas quantitativo, mas 
fundamentalmente qualitativo em relação ao padrão ótimo. Assim, 
deve-se estudar corações a partir dos corações saudáveis, para 
depois se conhecer as patologias e os desvios em razão das suas 
deficiências ou problemas; e não ao contrário. Da mesma forma, o 

estudo da ética, da política e do Direito deve assim proceder. Se 
não conhecermos o bem do ser humano, da comunidade humana e 
o justo, como saber se isso que se apresenta é bom ou justo? Como 
saber de que forma melhorar o que já construímos e o que deve ser 
mantido? Como tais saberes são conhecimentos práticos que 
devem ser úteis, e não se limitar a descrições, é imprescindível que 
se parta do caso central perfeito, mas não podemos nos contentar 
com ele. 

 
3. Conveniente, possível e o melhor 

 
O caso central e os casos periféricos, assim como entendidos 

por John Finnis, parecem ser uma ferramenta poderosa em termos 
de teoria prática [epistéme], ação [práxis] e arte [tékne], na 
medida em que são capazes de acomodar coisas diversas, ainda que 
relacionadas, sob uma mesma razão de bem. Algumas vezes esta 

relação pode ser em intensidade do mesmo aspecto, ou em outras 
no que diz respeito a aspectos diversos em relação ao caso central 
que preserva uma prioridade epistemológica e de perfeição. Há 
também um terceiro nível de relação que diz respeito ao aspecto 
quantitativo do que se apresenta no mundo, que é inversamente 
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proporcional ao qualitativo. Digo, normalmente o caso central é 
mais raro que os abundantes casos periféricos. A análise em caso 

central e casos periféricos é uma ferramenta epistemológica que 
permite, desta forma, comparar o nosso objeto de estudo ou 
alternativa de ação normativamente com o melhor caso daquilo 
que se analisa em ciências práticas avaliando o que contém de bom 

ou mau, ou ao menos com o caso pretendido. Diz Aristóteles em 
sua Política: 

 
No que diz respeito aos regimes de Esparta e de Creta e acerca de 
quase todos os regimes surgem duas questões: a primeira é a de 

saber o que a legislação contém de bom ou de mau, em 
comparação com a melhor ordem [arísten]; a segunda é saber o 
que nela existe de contrário ao princípio fundamental pretendido 

pelo legislador e ao caráter da constituição65. 

 

 Contudo, dentre os próprios casos periféricos não há 
nenhuma ordenação de prioridade deles com eles mesmos levando 
em consideração o desenvolvimento do sentido focal finnisiano. 
Assim postos, os planos que possuímos para desenvolver uma 
teoria prática limitam-se nos sentidos "simpliciter" (caso central), 
"secundum quid" (desvios, deficiências ou casos periféricos) e casos 

patológicos. Aristóteles, por seu turno, subdivide a categoria 
"secundum quid" em "prépon" e "dynatón" tornando-a mais 
precisa, e ordenando normativamente os casos secundários não 
apenas em relação ao caso central, mas também entre eles66. O 
                                            
65 ARISTÓTELES. Política VIII 7 1342b 32-34. 

66 KRAUT, Richard. Aristotle: Political Philosophy, p. 427-433. Devo mencionar que Kraut concebe 
que Aristóteles faz uma partição em quatro modalidades: 1) um regime ideal; 2) qual constituição é 

adequada para cada cidade; 3) a constituição adotada (assumed) e 4) a constituição que é mais 

adequada para todas as cidades. A minha principal objeção a ele e outros teóricos que sustentam o 
mesmo é que Aristóteles não se atém ao que está além do realizável pelo ser humano. O sentido 

absoluto (haplôs) não é uma utopia, mas algo realizável ainda que raramente. Para se demonstrar a 

realizabilidade de algo, basta a condição de já ter se realizado uma única vez na história da 

humanidade. Porém, o fato disso não ter ainda ocorrido, não é a prova contrária de que não possa 
ocorrer um dia. Isso possibilita recolocar a tese aristotélica de que a melhor forma de governo é a 

régia, não em um sentido ideal irrealizável e nem em outro no qual tal tese seja subestimada como 
uma forma de submissão de Aristóteles à família real como pretendia Kelsen. 
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Filósofo sustenta em relação ao bem da educação que: "É evidente, 
portanto, que são três os princípios que determinam a educação: o 

termo-médio, [méson], o possível [dynatón] e o conveniente 
[conveniente]67.” Algo que se mostra tão fundamental em teoria 
prática que se negligenciado pelo teórico, "[...] por mais belos que 
sejam os seus argumentos, fracassam em termos de utilidade 

[kresímon] prática68." Na sua Política, IV, 1, essa utilidade é 
apresentada com um exemplo na ginástica69 e sintetizada na 
seguinte divisa: "No que se refere a todas as artes e ciências que 
não se formam de acordo com um aspecto parcial mas visam um 
gênero determinado, só a uma compete examinar aquilo que é 
adequado a cada gênero70." 

Uma forma didática que prefiro empregar para explicar a 

estratégia tripartida em relação ao bem é o exemplo do estudo de 
Aristóteles e sua teoria da justiça nos dias de hoje. Tal projeto é 
igualmente a perseguição de um bem que se trata do 
conhecimento. Por isso, podemos deliberar a respeito de como o 
realizar pesando as diversas possibilidades concretas disponíveis 
ou em tese possíveis se tivermos as melhores condições para a sua 
consecução. Ademais, seria interessante saber inicialmente qual a 
melhor forma de estudá-lo, dentre todas as outras (o bem 
realizável em geral e perfeito). Esta será aquela modalidade que 
poderia ser empregada se possuíssemos condições realizáveis 
ótimas de estudo, não havendo nada exterior que nos impedisse; 
por isso, podemos também dizer sem qualificativos, ou seja, sem 

                                            
67 ARISTÓTELES. Política II 9 1369b 29-34. 

68 ARISTÓTELES. Política IV 1 1288b 33-34. Retórica I 5 1360a 18-34. 

69 ARISTÓTELES. Política IV 1 1288b 10-16: "Por exemplo, a que corpo convém mais determinado 
exercício e qual é o melhor exercício (na verdade, o melhor exercício é o que for mais adequado ao 

corpo mais favorecido em beleza pela natureza e dotado de atributos físicos); e quais são os 

exercícios que convém a maioria, como se fosse uma só (uma vez que essa é também a tarefa da 

ginástica). E mesmo que alguém não deseje, nem a capacidade, nem o conhecimento do que diz 
respeito à competição física, ao menos que o trabalho do treinador seja o de proporcionar o nível 
pretendido de aptidão.” 

70 ARISTÓTELES. Política IV 1 1288b 7-9. 
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nenhum impeditivo. Ela tem, como vimos, uma prioridade 
epistemológico por se tratar do caso central. Mas, por outro lado, 

seria importante também nos atentarmos para instâncias distintas 
de estudo que não são tão boas por nos faltar algo para realizá-las, 
e por isso são ditas qualificadas em razão das circunstâncias71. Isto 
é, não sabemos grego, mas sabemos inglês, como veremos no 

exemplo a seguir. Estas, de sua parte, serão melhores se estiverem 
mais próximas do caso central, seja por apresentarem mais 
vantagens que outras, ou seja por apresentarem menos 
desvantagens. Neste juízo, contudo, duas coisas não pesam como 
deficiência: a dificuldade para se realizar algo ou a sua raridade. 
Uma vez que, o que é um bem perfeito e melhor não é facilmente 
realizável e nem facilmente encontrável no mundo. Porém, isso ao 

mesmo tempo deve ser levado em consideração no momento em 
que tal bem será buscado na verdadeira vida das pessoas de carne 
e osso. Vejamos o exemplo que será esclarecedor: 

 
3.1. O viável e o conveniente  

 
Neste sentido, vale frisar que a forma mais acessível e muitas 

vezes unicamente disponível de se estudar a Ética a Nicômaco será 
lê-la em português, pois é a nossa língua mãe no Brasil. Porém, 
devo fazer uma advertência de que as traduções de Aristóteles no 
vernáculo costumam normalmente apresentar falhas, e em alguns 
casos equívocos muito sérios. Pessoalmente, dispunha de uma 

tradução em que o problema era tão grave que havia algumas 
passagens em que o conceito apresentado por Aristóteles era 

                                            
71 ARISTÓTELES. Política IV 1 1288b 19-26. “É evidente que, quando se trata do regime político, é a 

uma ciência que compete examinar o que constitui a melhor forma de regime e que qualidades este 

deveria possuir caso não existirem constrangimentos exteriores; compete a essa ciência examinar 

que forma de regime seria mais adequada a um certo tipo de cidadãos; é que sendo, efetivamente, 
muitos os incapazes de atingir de igual forma o melhor tipo de regime, o bom legislador e o 

verdadeiro político não devem negligenciar nem a forma absolutamente [haplôs] perfeita, nem a 

melhor tendo em vista as circunstâncias; nem um terceiro regime que se estabelece segundo um 
pressuposto, […]." 
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exatamente oposto ao exemplo fornecido. Nesta versão do texto 
aristotélico, o Capítulo 7 do Livro V que trata do justo [díkaion] 

político que é em parte natural e em parte convencional, foi 
traduzido como justiça política. O que toma o objeto da virtude 
pela própria virtude, e consiste em um equívoco muito comum e 
em certa medida até justificável. Mas o que realmente foi 

prejudicial é o erro que apresenta o conceito de justo natural nos 
seguintes termos: "[...] mas em nosso mundo, embora haja isto a 
que chamamos de justiça natural, todas as regras de justiça são 
variáveis." E adiante, o exemplo explicativo vinha assim disposto: 
"[...] a mão direita é naturalmente mais forte que a esquerda; no 
entanto, é impossível que qualquer ser humano se torne 
ambidestro." 

Interessante! Se o justo natural é mutável em alguns poucos 
casos, como é impossível o ser humano ser ambidestro? Todas as 
demais traduções que consultei e mesmo o texto em grego 
afirmam ser "possível". Aliás, o que é contra o que se constata no 
mundo, em que a maioria é destra, mas existem alguns poucos 
canhotos ou ambidestros. - Neste caso, talvez fosse melhor até nem 
ler. - Porém, como o equivoco é gritante, mesmo quem não é 
iniciado na filosofia aristotélica pode perceber que há algo errado e 
checar em outras fontes. Por isso, ler Aristóteles em português 
pode ser aquilo que apenas está disponível se não soubermos 
outros idiomas, se não possuirmos outras traduções, ou até mesmo 
se a tradução não for muito ruim. Nestas circunstâncias, pegar um 

texto disponível é muitas vezes melhor que não lê-lo, pois já 
ganhamos alguma coisa em conhecimento. Não teremos a 
percepção fina que outras modalidades de estudo do texto podem 
proporcionar, mas estaremos em melhor situação do que quem 

não leu. Aristóteles considerava este plano teórico em ciências 
políticas como o mais comum a todas as cidades e de mais fácil 
aplicação. Entretanto, os teóricos de seu tempo pareciam não se 
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preocupar com ele, o que tornava as suas teorias sem muita 
utilidade72. 

Portanto, buscar aquilo que é tão somente viável e se torna 
de mais fácil convencimento aos que terão que estudar, por 
exemplo, é apenas o que está ao alcance na maioria das vezes. E 
isso já é capaz de melhorar a nossa situação em relação ao 

conhecimento, mas também em relação aos regimes políticos 
existentes, a justiça e a própria felicidade73. Para tal primeiro plano 
que é mais facilmente realizável, Aristóteles emprega diversas 
expressões. A ideia central é a de que se busque o que é 
simplesmente viável ou conveniente em razão das circunstâncias. 
Um rótulo mais comumente empregado é o "conveniente" 
[prépon]; ou seja, aquilo que convém diante de alguma 

circunstância e pode ser mais facilmente alcançável melhorando a 
nossa situação em relação ao bem, ainda que não seja muito bom74. 
Mesmo que o absolutamente bom não possa ser alcançado desde 
este plano, e seja impossível circunstancialmente, há algo que pode 
ser feito com algum esforço nesse sentido para melhorar as nossas 
condições em relação ao estudo por não se encontrar tão distante. 

 
3.2. O possível 

 
Assim, se você também sabe ler espanhol ou inglês e dispõe 

de algumas traduções bilíngues que são melhores nestes idiomas, 
pode ser o caso de se estudar nelas. Certamente, há algumas 

dificuldades maiores para se estudar a Ética a Nicômaco deste 
modo, pois os livros custam mais caro, nem sempre são fáceis de 
se adquirir, é necessário dominar uma língua estrangeira e saber 
transliterar o alfabeto grego para o latino, a fim de melhor 

aproveitar a disponibilidade do texto original. Contudo, as 

                                            
72 ARISTÓTELES. Política IV 1 1288b 31 -1289a. 

73 ARISTÓTELES. Política IV 1 1288b 25-30 e 36 - 1289a 6. 

74 ARISTÓTELES. Política VIII 7 1342b 18-20 e 32-34. 



Draiton Gonzaga de Souza; Leandro Cordioli | 355 
 

vantagens em termos de bem (conhecimento) obtidas em ler os 
textos nesta modalidade são inversamente proporcionais. Em uma 

tradução elaborada assim elaborada: i) é mais difícil de ocorrerem 
erros, e ii) com um parco conhecimento de grego, já se consegue 
detectar palavras que algumas vezes são traduzidas não muito 
precisamente (p. ex., o "díkaion" que significa justo é muitas vezes 

traduzido por justiça) e até mesmo alguns erros mais graves. A 
dificuldade de se empreender este projeto é maior nestes termos e 
pode não ser realizável para todos, ou nem mesmo chamar a 
atenção de alguns com interesse mais limitado na obra aristotélica. 
Entretanto, as vantagens em relação ao bem visado também são 
significativamente maiores justificando o esforço, se as condições 
pessoais ou as circunstanciais assim o permitirem. 

Desta forma, ler Aristóteles em inglês ou espanhol bilíngue é 
mais difícil, mas as vantagens compensam o esforço em algumas 
circunstâncias, e superam aquilo que é tão somente conveniente 
(lê-lo em português), o que é compreensível para quem procura o 
bem a que nos propusemos no exemplo. Aristóteles sugere que 
este é o plano do bem possível [dynatón] de ser alcançado com 
maior esforço e que nem sempre está disponível politicamente, por 
exemplo75. É interessante notar que o plano possível guarda uma 
normatividade em relação ao que é meramente conveniente, pois 
está mais próximo do caso central. Ademais, algo que não seja o 
caso central não deve ser simplesmente descartado como ruim e 
indesejável. Já que pode ser melhor que outros casos periféricos. 

Por isso, há um valor prático em se distinguir o presente plano 
intermediário de algo mais fácil e quantitativamente alcançável. 
Mesmo porque se estivermos em condição de ler a Ética a 
Nicômaco apenas em português, podemos buscar aprender 

facilmente a ler em espanhol e a transliterar o alfabeto grego para 
o latino. Ao mesmo tempo em que, pode parecer impossível diante 
das nossas disponibilidades de conhecimento e recursos no 

                                            
75 ARISTÓTELES. Política IV 1 1288b 22-25 e 35; VIII 7 1342b 18-20 e 32-34. 
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momento estudá-la em grego. De modo que, podemos melhorar a 
nossa situação com algum esforço, apesar de ainda não o fazer de 

modo perfeito. 
 

3.3. O ótimo: o melhor em absoluto 
 

Ainda seguindo esta linha de raciocínio, qualquer pessoa 
razoável e que realmente esteja interessada em aprender algo com 
Aristóteles pode compreender que o que realmente é o melhor em 
termos deste estudo, seria mesmo ler a Ética a Nicômaco em grego. 
Claro que isso exigiria um estudo prévio do idioma que poderia 
durar vários anos a fim de dominá-lo. Seria necessário dispor de 
tempo, recursos e um professor para tanto. Uma boa cópia mais 

fidedigna da obra que foi escrita há mais de dois mil anos também 
não é algo fácil e garantido de se encontrar. Mas este seria o modo 
de melhor ler tal texto sem que se o fizesse pela mão de outros 
tradutores, e sem que houvesse qualquer circunstância exterior 
impeditiva. É a melhor forma realizável pelo ser humano de 
alcançar aludido bem, e ao mesmo tempo não é algo utópico ou um 
ideal impossível de ser realizado em sentido absoluto. Não há nada 
no plano do que pode ser humanamente realizável melhor que lê-
lo em grego, em que se pese para João, por exemplo, não o ser se 
não sabe grego, e não dispõe do tempo e dos recursos para estudá-
lo. Contudo, é reconhecidamente de mais difícil consecução. Assim, 
impô-lo, em algumas oportunidades em que se mostra 

circunstancialmente impossível, pode se tornar inviável ou até 
mesmo uma violência. 

Pense em um aluno de graduação em Direito em uma 
Universidade brasileira no primeiro semestre de curso que deve 

estudar a justiça em Aristóteles. Pode ser viável ou conveniente lê-
lo em português em razão de ser a sua língua mãe e o texto estar 
amplamente disponível. Com algum esforço, pode ainda ser 
possível lê-lo em espanhol ou inglês bilíngue. O que já seria 
melhor, mesmo que de mais difícil realização. Entretanto, o bem 
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perfeito, aquele do que não há nada melhor e é realizável mesmo 
que raramente pelo ser humano, poderia ser circunstancialmente 

impossível para ele. No caso, um professor que somente aceitasse a 
leitura de Aristóteles em grego, nessa hipótese estaria cometendo, 
a bem da verdade, uma violência contra os seus alunos. Pois aquilo 
que é um bem em absoluto pode se tornar um mal na ausência de 

circunstâncias propícias. Ademais, Aristóteles denomina este plano 
de absoluto [haplôs], o melhor em geral ou ainda o mais excelente. 
Ele é o caso central ou o sentido simpliciter que referi 
anteriormente, ou seja, o advérbio de modo simples (no latim: 
simplex), pleno ou absoluto do bem76. E procura descreve-lo em 
situações em que não haja constrangimentos exteriores, ou que 
haja pessoas ou comunidades apropriadas, e abundância de 

recursos77. Há na teoria aristotélica, como vimos, uma prioridade 
epistemológica e ontológica em relação a este plano. 

Vale ser ressaltado que se tratando deste bem ótimo 
[beltístes], Aristóteles aduz que o alvo a ser buscado aqui é o meio-
termo [méson]78. Este, por sua vez, é conceituado como sendo o 
que se distancia igualmente de ambos os extremos79. O que pode 
ser tomado em dois modos: i) segundo a igualdade proporcional 
aritmética [arithmetikèn analogían] em que se busca o meio-termo 
da própria coisa, isto é, entre dez e dois, em que Aristóteles 
sustenta que o meio está no seis80. Mas o que nos interessa, é que 
pode ser tomado também ii) o meio-termo em relação a nós 
mesmos [pròs hemâs]. Diz Aristóteles: 

 

Porém, a respeito de nós mesmos não há de se entender assim, 
pois se para um é muito comer dez libras e pouco comer duas, o 

                                            
76 LIDDELL and SCOTT'S, Greek-English Lexicon: "haplôs, Adv. of haplôus, Lat. simpliciter, simply, 
plainly: absolutely. [..]." 

77 ARISTÓTELES. Política IV 1 1288b 19-26 e 34-38. 

78 ARISTÓTELES. Política VIII 7 1342b 32-34. Retórica I 5 1360a 18-34. 

79 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco II 6 1106a 28-29. 

80 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco II 6 1106a 31-32. 
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treinador não prescreverá seis libras, porque provavelmente essa 

quantidade será também muito para aquele que há de comer-lhe, 
ou pouco: para Milón, pouco; para o ginasta principiante, 

muito81. 

 

Assim, o meio-termo que interessa em relação ao bem e à 
teoria prática é este que é dito em consideração a nós mesmos, 
como o caso da quantidade de alimento que pode produzir saúde e 
disposição física. Uma vez que o interesse primordial de Aristóteles 
diz respeito ao bem humano, e não a uma forma do Bem em 
apartado. Em realidade, se pensarmos em relação à perfeição do 
bem, algo é perfeito se não carece de nada e nem tem nada em 
excesso; ou seja, não há nada de mal a ser removido e nem se 
consegue acrescentar algo de melhor. O meio-termo ocupa 

exatamente esta função na teoria do bem aristotélica, delimitando 
a igualdade e a medida reta nas questões não racionais, para 
produzir e conservar a perfeição: "[...] não se pode retirar ou 
acrescentar nada das obras [toìs érgois] bem feitas, porque tanto o 
excesso como o defeito destroem a perfeição, enquanto o termo-
médio a conserva [...]82." 

O que demonstra, segundo Aristóteles, que se acerta de uma 
única maneira e se erra de muitas. Escolher o perfeito é como o 

arqueiro tentar acertar um alvo com uma flecha. O centro do alvo 
que vale a máxima pontuação, isto é, a mosca, é apenas um. Por 
outro lado, qualquer excesso ou defeito na altura do disparo 
produzirão uma imperfeição, e se demasiados acarretarão no erro 

do alvo. Como diz Aristóteles, "[...] é uma coisa trabalhosa ser bom 
[spoudaíon]83." Por isso mesmo é que acertar é difícil e errar é 
muito fácil, pois se dá nos excessos ou nos defeitos84. Assim, 
alcançar o haplôs ou o méson não é fácil e é raro. Aqueles que 

                                            
81 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco II 6 1106a 34 - 1106b 4. 

82 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco II 6 1106b 9-13. 

83 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco II 9 1109a 23. 

84 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco II 6 1106b 27-34. 
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procuram o que é “o melhor” devem, portanto, ignorar estes 
problemas já referidos (dificuldade e raridade). Já que a preguiça é 

inimiga da perfeição. Por outro lado, das virtudes da parte racional 
da alma, não há um termo médio. Uma vez que é ela que deve 
procurar e escolher o apropriado em relação ao irracional85. 

Enfim, alguém poderia me objetar alegando que o melhor 

realizável no estudo de Aristóteles seria aprender com algum 
professor notoriamente douto em sua teoria. Bem, concordo e 
discordo em parte. Certamente, melhor do que apenas lê-lo é 
discutir as suas ideias com alguém que as domine. Por isso, não 
posso afirmar que a leitura seja uma condição suficiente para se 
alcançar o bem pretendido. Contudo, tal professor renomado, não 
seria assim tão renomado se não o houvesse lido em seu original. 

Ademais, não seria injusto exigir de seus alunos que fossem os 
melhores. O que faria da leitura da Ética a Nicômaco em grego 
também uma exigência para participar de suas lições. Aqueles que 
não o fizessem dificilmente lhe acompanhariam. Assim, um bem 
como o conhecimento que se busca, exige o esforço em diversas 
dimensões nas vidas e nas escolhas verdadeiras das pessoas. O que 
não priva de valor didático o meu exemplo. 

Em resumo, Aristóteles propõe uma modalidade de 
analogicidade pròs hen do bem humano no plano ontológico e 
epistemológico. O valor epistemológico de tal proposta remanesce 
como uma excelente ferramenta para as teorias normativas ou 
práticas, na medida em que é capaz de acomodar o melhor em 

absoluto (ler a Ética a Nicômaco em grego), o possível (ler em 
espanhol bilíngue) e o conveniente (ler em português) de maneira 
normativa mesmo nos casos periféricos. O que é uma aplicação do 
uno, do pouco e dos muitos, cujo esquema é largamente aceito e 

empregado por Aristóteles ao tentar equilibrar os elementos 
quantitativos e qualitativos em razão do bem e das 

                                            
85 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco II 6 1106b 15-27. 
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circunstâncias86. Há uma prioridade epistemológica do melhor ou 
do caso central. Mas há uma utilidade prática em se estudar os 

planos do possível e do conveniente. Assim, aquele que pretende 
falar alguma coisa útil em ciência prática deve ter em mente o 
melhor em geral se não houver impedimentos (haplôs), mas não 
deve negligenciar nem o plano possível (dynatón) e nem o 

conveniente (prépon), que é o de mais ampla e fácil consecução 
levando em consideração as condições disponíveis87. O último 
plano, por sinal, é o mais comum em realidade nas cidades. 

Deste modo, além das prioridades em relação ao caso 
central, há ainda prioridades epistemológica e ontológica entre os 
casos secundários, sendo o possível normativo para o conveniente; 
ou seja, além de se conhecer pelo possível, não deveríamos nos 

contentar com o viável ou o conveniente. Quanto ao haplôs, ainda 
sublinho que deve ser dito a partir da perfeição, ou seja, daquilo 
que em termos de bem humano não há nada mais a acrescentar e 
nem a retirar; ou seja, o perfeito. Tem todas as vantagens e 
nenhuma desvantagem na ordem do bem, não nas condições para 
se lhe alcançar. É que o bem em si perfeito (o ótimo) está na 
vontade como o fim último e, por isso mesmo, vem primeiro no 
sentido de ser aquilo pelo que deliberamos e escolhemos os outros 
bens úteis. Ademais vale lembrar que a vontade pode ser do 
impossível em relação a nós mesmos, mas a deliberação e a escolha 
apenas do possível, como o já visto. Tais considerações valem não 
apenas teoricamente, mas também para o fazer e para o agir, isto 

é, a arte e a práxis, como os exemplos já demonstraram. E, 

                                            
86 ARISTÓTELES. Política III 7 1279a 26-31. 

87 ARISTÓTELES. Política IV 1 1288b 31-38. “Para além de tudo isto, caberá a essa ciência conhecer a 

forma de regime que melhor convém ao conjunto de todas as cidades, dado que a maioria daqueles que 

aplicam os seus pontos de vista a um regime, e por mais belos que sejam seus argumentos, fracassam em 
termos de utilidade prática. Significa isto que não devemos contemplar apenas [i] o melhor regime [tèn 

arísten] mas também aquele que é simplesmente [ii] possível [dynatén], e ainda aquele que é [iii] de mais 

fácil aplicação e mais comum a todas as cidades. A verdade é que grande parte dos autores procuram 
apenas a forma mais excelente, e que requer abundância de recursos; […].” 
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portanto, operam no factível [factibilis] e no agível [agibile] como 
diria Tomás de Aquino. 

 
3.4. O plano do não realizável: o ideal 

 
Haveria algum papel para a utopia em nossos objetivos? 

Defendo, particularmente, que remanesce ainda um papel 
epistemológico e normativo para o impossível absoluto na teoria 
prática, apesar de não ser contemplado pelo programa aristotélico. 
O impossível absoluto é aquele que não é realizável por nenhum 
ser humano em nenhuma hipótese. Já que aquilo que tenha 
ocorrido apenas uma única vez e seja raríssimo pode ser 
considerado algo factível ou agível; isto é, realizável no fazer ou no 

agir. Como vimos, é impossível para qualquer ser humano viver 
eternamente como esta substância corpórea e material que tende 
ao desenvolvimento e à degradação. Porém, tal desiderato pode ser 
objeto da vontade de alguém. Podemos querer ainda 
razoavelmente viver eternamente, mas não podemos deliberar 
como fazê-lo ou escolhê-lo com razoabilidade. Assim, retomando o 
nosso exemplo do estudo da Ética a Nicômaco, melhor do que lê-lo 
em grego seria tão somente conversar diretamente com ele. Aliás, 
o próprio Aristóteles seria “o melhor” professor de suas ideias em 
uma dimensão não realizável do bem. Certamente isso é 
impossível para o ser humano, pois viveu há mais de dois mil anos. 
Contudo, querer aprender com ele não é exatamente algo 

insensato, porque está tão somente em nossa vontade, cujos 
objetos podem ser também desta ordem. 

Tal plano ideal apresenta algumas vantagens normativas que 
são: i) a vontade do ideal é causa e efeito de nossas escolhas firmes 

no factível e no agível; ii) muitas vezes algo que parece 
inicialmente impossível, mostra-se possível depois de feito, logo o 
ideal nos move para além em direção ao bem do que 
imaginávamos inicialmente; iii) a capacidade do ser humano de 
conhecer o bem, seus modos de perseguição e as consequências 



362 | Filosofia & Direito: um diálogo necessário para a Justiça 
 

futuras dos atos é limitada pelas contingências e eventos futuros 
incertos, logo esta abertura para a perfeição ideal pode nos manter 

naquilo que é correto através das virtude teologais defendidas por 
Tomás de Aquino: fé, esperança e amor (ausentes em Aristóteles) 
que aqui jogam um papel ético e político88; e iv) a vontade do ideal 
abre a nossa consciência para outras oportunidades em termos de 

bens, a modo de unificá-las razoavelmente. Este último ponto foi 
empreendido por John Finnis em seus trabalhos mais tardios, com 
a proposição de um princípio supremo da moral que é um ideal 
unificador possuidor da capacidade de abrir a nossa consciência 
para algo mais perfeito em outra dimensão de perfeição, ainda que 
sendo seres imperfeitos89. Diz Finnis que "[e]ste objetivo {finis} 
adicional mais definitivo é: ser como Deus tanto quanto uma 

pessoa humana pode ser90." 
Esse objetivo nos move na vontade como algo que pode ser 

buscado, mas não como algo completamente atingível. Deveríamos 
dizer mais propriamente, um objetivo que deve ser buscado como 
uma meta de aproximação91 ; ou seja, o sol que orienta os 
navegadores dando um rumo quando se afastam da costa com a 
embarcação e não possuem outros instrumentos de navegação, 
mas que em si mesmo nunca será alcançado. Compromissos de 
vida e felicidade neste sentido parecem ultrapassar a justiça, e não 
se preocuparem em não sofrerem injustiças, mas absolutamente 
com não praticar uma injustiça; como os casos de Antígona de 
Sófocles, Sócrates, Jesus e Mahatma Gandhi. Algo que já explorei a 

                                            
88 AQUINO, Tomás de. Suma Teológica II-II q. 22 a.1 r.: "Assim são os preceitos relativos ao ato de fé 

e ao ato de esperança, pois pelo ato de fé a mente do homem se inclina para reconhecer o autor da lei 
a quem se deve submeter; e, pela esperança do prêmio, o homem é levado à observância dos 
preceitos." 

89 FINNIS, John. Aquinas Moral, Political, and Legal Theory, p. 126-9 e 131: "No agir voluntariamente 
pelos bens humanos básicos e evitando o que é oposto a eles, se deve escolher e igualmente querer 

aquelas e apenas aquelas possibilidades cuja desejabilidade é compatível com a vontade em direção 
ao desenvolvimento humano integral."; p. 314-5. 

90 FINNIS, John. Aquinas Moral, Political, and Legal Theory, p. 315. 

91 KRAUT, Richard. Aristotle: Political Philosophy, p. 193. 
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razoabilidade e a inteligibilidade do bem em outro trabalho92. 
Assim, o que sustento são os efeitos práticos e realizáveis na teoria, 

na arte e nas ações humanas do bem concebido nesta dimensão 
sobre-humana de perfeição, e não algo irrealizável. 

O curioso é que esta dimensão, paradoxalmente, é a mais 
distante dos males e a única que ainda pode nos humanizar em 

grandes sucessos terrenos, ou mesmo nos mover em situações 
trágicas e de desespero; digo, o "amor" pela verdadeira justiça (i.e., 
ser capaz de perdoar e querer o bem verdadeiro, ainda que não 
sendo assim tratado), a "fé" mesmo que todos os elementos 
racionais e empíricos apontem para o lado oposto, e a "esperança" 
de que alguma grande injustiça que padecemos ou presenciamos 
venha a ser reparada no futuro, apesar de que no momento isso se 

mostre impossível em todas as ordens aos nossos olhos. Situações 
radicalmente injustas, como ser judeu em um campo de extermínio 
nazista, apelam exatamente para esta dimensão de fé, esperança e 
amor racional de si e do próximo. É que a nossa capacidade de 
conhecer tem algumas fronteiras, como o futuro incerto e o livre-
arbítrio das outras pessoas. Por isso, o nosso juízo sobre o possível 
é falho nesses casos. Mesmo assim, quantas pessoas sobreviveram 
ao extermínio nazista contra todas as evidências que possuíam 
diante da banalidade da brutalidade, buscando forças para além 
das humanas. Em uma situação desesperadora, você pode ter todas 
as evidências de que não sobreviverá. Contudo, como podemos 
constatar dos depoimentos históricos, apenas aqueles que as 

ignoraram sobreviveram. 
Entretanto, é claro que, ainda mais neste caso, ganha força a 

minha advertência de que deliberar sobre ou escolher o impossível 
é insensatez, bem como normalmente é uma extrema violência. 

Pense na hipótese do professor que somente aceitasse ministrar 
lições sobre justiça para alunos que conversassem com Aristóteles. 

                                            
92 CORDIOLI, Leandro. A Razoabilidade Prática e o Valor da Justiça em John Finnis:... In WEBER, 
Thadeu et al.. Princípios Fundamentais de Justiça, p. 42-4. 
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Nessa situação, teríamos a loucura além da insensatez. Como 
muito bem foram colocadas as considerações aristotélicas a 

respeito do comunitarismo idealista familiar e de propriedade de 
Platão no sentido de serem capazes de gerar mais inimizade e falta 
de cuidado do que algo bom93. As utopias, algumas vezes, devem 
continuar existindo apenas no mundo dos sonhos. Em um mundo 

real, aquilo que desejamos pode se tornar um pesadelo. Portanto, o 
que deve ser do impossível é a nossa vontade, não as nossas 
deliberações ou escolhas. 

Enfim, uma última ressalva deve ser feita em relação ao caso 
central (haplôs) ou ótimo. Mesmo que haja uma prioridade 
epistemológica em seu estudo, ou mesmo no sopesamento de 
vantagens e desvantagens ao nível dos bens em si ou úteis, ou na 

exposição e na defesa do melhor, é razoável que se parta do mais 
simples ao mais complexo, e do que é mais fácil de conhecer para o 
que é mais difícil. O que se diz também em dois sentidos: i) o mais 
fácil de conhecer em geral, ii) e o mais fácil de conhecer para si. De 
modo que, aquele que quer dizer alguma coisa útil em ciência 
prática deve iniciar a sua investigação e a sua exposição a partir do 
que é mais fácil conhecer em relação a si ou expor aos seus 
ouvintes, mas deve buscar avançar em direção ao perfeito, e a 
partir dele sopesar as vantagens e desvantagens do que encontrará 
pelo caminho, bem como daquilo que é útil para ele diante das 
circunstâncias94. Por isso, é igualmente fundamental cuidar dos 
próprios hábitos para falar do justo, do bem e de política. De modo 

que, como a exposição aqui mostrou, entendendo a bondade do 
viável, passamos então a buscar entender o que é melhor no 
possível e o que é perfeitamente bom no haplôs. Considerando o 
que é agível ou factível devemos, então, passar a implementá-lo. E 

nesse caminho devemos ir andando em direção ao ótimo, 
demonstrando vantagens e desvantagens, assim como as condições 

                                            
93 ARISTÓTELES. Política II 1-6. 

94 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco I 4 1095b 1-6. 
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pessoais ou materiais de sua consecução. De modo a possibilitar a 
compreensão do que consideramos melhor, porque o 

consideramos e em que circunstâncias são realizáveis nos planos 
analógicos do bem em termos aristotélicos. A minha exposição do 
estudo da ética de Aristóteles, assim como as teorias expostas na 
própria Ética a Nicômaco e Política, são um exemplo de como 

teorizar utilmente em ciências práticas. 
 

Conclusão: a aplicação prática na justiça e na amizade 
 
Em um trabalho que pretende apresentar algo útil para 

quem quiser fazer ciências práticas, nada mais apropriado do que 
fazer o fechamento das ideias apresentadas com a sua aplicação 

pela teoria aristotélica. Dessa forma, convém agora apresentar 
alguns exemplos de aplicação da analogicidade do bem em sentido 
prós hen nas teorias aristotélicas ética e política. Como referi 
anteriormente, tenho pretensões práticas com a presente 
exposição, a fim de propor normativamente como uma teoria deva 
descrever para o fazer de modo útil, ou como devemos pautar a 
nossa vontade e deliberar quando queremos agir de modo 
apropriado. Logo, alguns exemplos de sua aplicação na teoria 
aristotélica mostram-se necessários para ilustrar a sua 
empregabilidade. Para tanto, vou expor brevemente dois conceitos 
aristotélicos que são muito conhecidos por serem ditos 
analogicamente: amizade [philia]95 e justo [díkaion]. 

Neste sentido, existe uma amizade perfeita [teleian philian] 
no entendimento de Aristóteles que ocorre apenas entre os iguais 
em virtude e bondade96, ou melhor, o caso central de amizade 

                                            
95 FINNIS, John. Natural Law and Natural Rights, p. 141: "Aristóteles achava que os três tipos de 

comunidade de ação e interesse são suficientemente semelhantes para justificar a aplicação de um 

mesmo nome a todas estas relações, que ele, portanto, chamou de três tipos de philia. E estava 
disposto a analisar tipos de ordens constitucionais em termos de philia. Mas ele, obviamente, insiste 
que o que chamamos de amizade em seu sentido pleno é o caso de philia." 

96 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco VIII 3 1156b 7-8. 
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(simpliciter). Nesta hipótese, há amigos falando de modo absoluto 
[haplôs phíloi], e não apenas de modo analógico. Contudo, existem 

também amigos e amizades em sentido analógico que ocorrem em 
razão da busca do prazer (p. ex., um amigo para ir a festas) ou da 
utilidade (p. ex., um amigo influente)97. Essas últimas são ditas 
amizades tão somente enquanto guardam alguma semelhança com 

o caso central de amizade, já que uma busca o prazer e a outra a 
utilidade. O caso central de amizade, de sua parte, possui estas 
duas vantagens, além de outras (p. ex., é mais duradoura e 
propicia auxílio no desenvolvimento recíproco da virtude), logo 
pode ser dita uma amizade perfeita98. O bem na amizade perfeita é 
o próprio amigo que é um bem em si e parte do nosso próprio bem 
em razão da reciprocidade, pois como diz Aristóteles: "[...] o amigo 

é um outro eu [...]99." Por outro lado, o bem está na própria 
atividade nas amizades por prazer. Enfim, uma amizade por 
utilidade considera que o bem está na vantagem exterior buscada 
pelos amigos. Mesmo não sendo o caso central, as duas últimas 
modalidades de amizade são ainda muito boas, portanto, eu 
poderia as considerar no plano possível. 

Esses três casos de amizade se baseiam na igualdade e em 
receber o mesmo, mas mais distantes ainda do caso central 
existem as amizades entre os desiguais, nas quais o que se obtém é 
proporcional: por exemplo, as amizades entre pai e filho, 
governante e governado, etc.100 Seja qual for a modalidade, como 
há uma reciprocidade que deve ser conhecida por ambos amigos, 

desfaz-se a amizade se o amigo não recebe o que espera. Por isso, a 

                                            
97 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco VIII 4 1157b 1-5. 

98  ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco VIII 6 1158b 4-19: "Em virtude da semelhança e da 

dessemelhança que têm com a amizade propriamente dita, parecem e não parecem amizades; pelo 

parecido que têm com a amizade fundada em virtude, parecem amizades (posto que uma tem o 
prazer, a outra a utilidade, e estas duas coisas se dão também naquela); porém, enquanto aquela está 

fora do alcance da calúnia e é permanente, e estas mudam rapidamente e diferem em muitos outros 
aspectos em relação a aquela, não parecem amizades pelas dessemelhanças que têm com ela." 

99 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco IX 4 1166a 30-31; 9 1170b 6. 

100 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco VIII 7 1158b 1-27. 
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análise aristotélica da amizade se dá em termos analógicos e 
consegue acomodar uma série de relações qualificadas de modo 

ordenado entre si e em relação ao caso central. A tese é que existe 
um caso central perfeito dito sem impedimentos circunstanciais, 
assim como existem casos periféricos que possuem o bastante da 
razão de amizade para também serem ditos em relação a este. 

Tanto é assim que as amizades por utilidade ou prazer são bens 
para os amigos, ainda que não um bem perfeito. E mesmo nestas 
amizades mais distantes do caso central entre os desiguais, tais 
modalidades de comunidades podem ser boas no plano possível ou 
convenientes levando em consideração a condição dos amigos e do 
que é trocado. 

Da mesma forma, o justo é dito analogicamente e guarda 

uma estrita relação com a amizade no entendimento de Aristóteles, 
pois considera que "[...] a amizade e a justiça se referem às 
mesmas coisas e se dão nas mesmas pessoas101." Aristóteles aduz 
como evidências disso, os fatos de que a justiça cresce juntamente 
com a amizade em uma comunidade e é pior cometer uma 
injustiça contra um amigo do que contra um desconhecido102. Há, 
por assim dizer, uma prioridade ética em termos de amizade, na 
medida em que amigos não necessitam de justiça, mas pessoas 
justas carecem de amigos103, e os legisladores despendem mais 
esforços à amizade do que à justiça104. 

Aristóteles salienta que, no que diz respeito ao justo, o que 
procura não é o justo absoluto [haplôs díkaion] em um sentido 

abstrato, mas o justo político [politikòn díkaion]; o qual existe 
apenas "[...] entre pessoas que participam de uma vida comum 
para fazer possível a autarquia, pessoas livres e iguais, seja 

                                            
101 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco VIII 9 1160b 24-25. 

102 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco VIII 9 1160a 2-9. 

103 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco VIII 1 1155a 26-28. 

104 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco VIII 1 1155a 21-24. 
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geométrica ou aritmeticamente105." Quanto aos demais, há justiça e 
justo somente por analogia, a qual seja, o justo doméstico 

[oikonomikòn díkaion]. O que é o caso do justo e das amizades nas 
relações entre marido e esposa, pai e filhos, filhos entre si, e o 
senhor [despóton] e os servos [doúlois]106. Estes, entretanto, 
distantes do caso central, tendo em vista a desigualdade em relação 

à ausência da capacidade racional ou de seu desenvolvimento pleno 
em pelo menos uma das partes envolvidas, segundo o estagirita. 
Assim, as relações de justiça e amizade mais distantes dos casos 
centrais são aquelas que ocorrem entre senhor e servo, pois é "[...] 
tirânico o governo do senhor em relação a seu servo, já que neste 
se faz o que convém ao senhor107." Interessante notar que no 
entendimento de Aristóteles, um defensor da servidão natural108, 

esta ainda é uma relação de justiça apesar de ocorrer entre 
desiguais, e não uma injustiça em si própria109. O que se explica na 
teoria aristotélica, em que se pese a repugnância moderna da tese, 
na medida em que tal relação é um caso limite (secundum quid) 
mais austral de justiça e amizade, no qual é tão somente 
conveniente ao próprio servo estar a serviço do senhor em virtude 
de sua falta de participação plena na capacidade racional110. De 
qualquer forma, a relação de amizade é melhor em termos de bem 
do que a de justiça, já que enquanto nelas se busca superar o 
recebido e há o afeto em relação ao amigo, na justiça a retribuição 
impessoal é apenas do devido. 

A justiça, por sua vez, também possui muitos sentidos 

próximos, os quais são unificados sob a razão do justo111. A justiça 

                                            
105 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco V 5 1134b 25-28. 

106 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco VIII 10 e 11. 

107 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco VIII 10 1160b 18-20. 

108 ARISTÓTELES. Política I 4 1254a 13-14; 5 1254b 16-22. 

109 ARISTÓTELES. Política I 2 1251a 24-35. 

110 ARISTÓTELES. Política I 5 1254b 16-22. 

111 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco V 1 1129a 26-31. 
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pode nos orientar para as ações de todas as virtudes (p. ex., 
coragem, temperança, etc.), e assim pode ser considerada uma 

virtude perfeita [aretè teleía]. Como ela tem em vista não apenas o 
próprio bem, mas também o bem do outro, ela é perfeita em 
absoluto [haplôs] enquanto virtude112. Logo, a justiça é a virtude 
mais perfeita [teleía malista areté], pois quem a possui, pratica 

todas as virtudes em razão de si e dos outros113. A sua perfeição em 
dois graus considera que é uma virtude que possui todas as 
vantagens das demais virtudes, e nenhuma desvantagem. Nesses 
termos, há uma justiça que é tomada como i) toda a virtude [hòlen 
aretén] e que envolve i.a) a legalidade, i.b) a matéria de todas as 
virtudes e i.c) o bem comum; e ii) a justiça tomada como parte da 
virtude [mérei aretês], ou seja, que toma ii.a) a igualdade, ii.b) a 

matéria própria da virtude (cobiça [pleonétikes]: próprio e alheio) 
e ii.c) o bem do outro tomado em particular114. O justo, que é o 
objeto da justiça, pode se dar ii.a.1) nas distribuições de honras, 
dinheiro ou outras coisas repartíveis em um regime político, ou 
ii.a.2) nas correções das trocas voluntárias [hekousíois] ou 
involuntárias [akousíois] (clandestinas: furto, adultério, etc. ou 
violentas: roubo, homicídio, etc.). Neste caso, vale ressaltar que, 
enquanto para nós algo é voluntário porque o praticamos 
intencionalmente, para Aristóteles sofremos involuntariamente 
algo115. 

Assim, ii.a.1) o justo absoluto (haplôs) que é o apropriado nas 
distribuições de vantagens e encargos em uma sociedade deve levar 

em consideração o mérito do recebedor como critério da distribuição 
através de uma proporção geométrica [analoguía], e é um termo-
médio116. Contudo, o que é o mérito é questão de disputa, logo em 

                                            
112 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco V 1 1129b 25-27. 

113 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco V 1 1129b 30 - 1130a 14. 

114 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco V 1. 

115 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco V 2 1130b 30 - 1131a 9. 

116 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco V 3 1131a 10-15. 



370 | Filosofia & Direito: um diálogo necessário para a Justiça 
 

uma democracia a liberdade, em uma oligarquia a riqueza ou a 
nobreza, e em uma aristocracia a virtude. De modo que a razão do 

justo nas distribuições, leva em consideração o regime para ser bem 
estabelecida no que será distribuído às pessoas e é ela própria uma 
analogia117. Considerando o critério reto para o regime, tratar iguais 
de modo igual e diferentes de modo diferente é justo (p. ex., 

alimentar Milón e ginastas iniciantes é diferente: o primeiro, um 
atleta, exige muita mais alimento118). O injusto, por sua vez, é tratar 
iguais de modo diferente e diferentes de modo igual119. Já ii.a.2) o 
justo nas correções das trocas, leva em consideração uma igualdade 
proporcional aritmética [arithmetikén] em que "[...] a lei olha a 
espécie de dano e trata como iguais o que comete a injustiça e o que a 
sofre120,” importando não as pessoas, mas a igualdade das coisas que 

são trocadas. 
No que diz respeito à amizade e ao justo especificamente, vale 

falar um pouco mais sobre a dimensão ideal e não realizável. Neste 
caso, minha proposta é mais abrangente que a de Aristóteles, e pode 
nos ajudar a compreender e aceitar as condições necessárias para que 
haja uma ordenação justa de uma sociedade qualquer. Primeiro, 
temos que ter em consideração o fato de que justiça [dikaiosýnes] é 
prioritariamente um tema ético dito do caráter das pessoas nos três 
autores que venho trabalhando mais detidamente121. Portanto, o justo 
[díkaion] e uma ordenação social justa, serão fruto do 
desenvolvimento das virtudes principalmente nos governantes 
(administradores públicos, legisladores e juízes). Os quais serão 

                                            
117 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco V 3 1131a 25 - 1131b 16. 

118 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco II 6 1106a 34 - 1106b 4: "Porém, a respeito de nós mesmos não 

há de se entender assim, pois se para um é muito comer dez libras e pouco comer duas, o treinador 

não prescreverá seis libras, porque provavelmente essa quantidade será também muito para aquele 
que há de comer-lhe, ou pouco: para Milón, pouco; para o ginasta principiante, muito." 

119 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco V 3 1131a 21-24. 

120 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco V 4 1132a 4-6. 

121 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco V 1 1129a 1-10. AQUINO, Tomás de. Suma Teológica II-II q. 58 a.1 
r.. FINNIS, John. Natural Law and Natural Rights, p. 460. 
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responsáveis por criar instituições (instituidores de constituições e 
legisladores), administrar o governo e julgar dissídios que surjam em 

relação a ordenação institucionalizada. Dessa forma, legisladores 
injustos geram leis injustas, e juízos injustos podem julgar 
injustamente mesmo diante de uma lei justa. O que é verdade 
também em relação aos legisladores e juízes justos, que são a causa 

eficiente das leis e dos julgamentos justos. Assim, surge uma 
pergunta muito discutida entre os estudiosos do Direito: há uma 
justiça perfeita, digo, um justo perfeito? A minha resposta se inicia 
com a consideração de que seriam necessários governantes e 
instituições perfeitas para tanto. Já que o justo é causado pela justiça; 
uma virtude dita das pessoas e das instituições. 

Vou dividir o problema do governo perfeito e vou tomar tão 

somente o juiz a título de exemplo para não me estender muito. 
Contudo, as conclusões podem ser estendidas em relação aos 
outros casos naquilo que se aplicarem. Assim, um juiz perfeito 
deveria possuir características perfeitas para poder julgar 
perfeitamente um processo judicial. Nesse plano ideal, tais 
características deveriam pelo menos envolver: i) estar presente em 
todos os lugares e em todos os tempos para saber todos os fatos 
que ocorreram (onipresença); ii) ter o caráter perfeito e dominar 
integralmente a ética, os fins comuns perseguidos pela 
comunidade política e o Direito para poder julgar perfeitamente 
(onisciência); e iii) acima de tudo poder repor perfeitamente o que 
foi tirado, mesmo que isso seja uma vida humana (onipotência). 

Assim, em um plano ideal, apenas atributos divinos seriam capazes 
de possibilitar um julgamento perfeitamente justo. Algo que está 
para além da capacidade humana, e que apenas pode existir em 
nossa vontade, como vimos. Aliás, ia ser muito curioso ver um juiz 

condenando um homicida pelo crime e determinando que a vítima 
ressuscitasse. Certamente, ele seria um louco. A sua justiça seria 
uma aberração, e não uma justiça perfeita. 

A condição humana, que é uma mediania entre as feras e os 
deuses como dizia Aristóteles, não alcança esta dimensão de 



372 | Filosofia & Direito: um diálogo necessário para a Justiça 
 

perfeição, mas a nossa vontade pode com proveito nos campos 
teóricos ou da práxis se ocupar dela. O juiz pode ter a vontade 

orientada para a justiça ideal com sinceridade, firmeza e abertura de 
espírito, buscando uma aproximação dentro do razoável em relação à 
ela, e levando em consideração as circunstâncias da injustiça a ser 
corrigida pela sentença. Antes de tudo, temos que agir com fé e 

esperança de que fora da nossa capacidade de previsão do futuro ela 
possa ocorrer. Mesmo que aqui no plano das ações humanas 
realizáveis seja impossível. De forma que, assim como Antígona, 
Sócrates, Jesus e Gandhi possamos amar a justiça a tal ponto que nos 
preocupemos de modo absoluto em não fazermos uma injustiça, e 
não se vamos sofrê-la. Já que agir injustamente está em nosso poder, 
e sofrer não. Aliás, a nossa condição humana limitada estabelece que 

aquele jovem que busca a justiça perfeita, acaba por se frustrar ao ver 
os astutos e os inescrupulosos prosperando. Neste sentido, o ser 
humano pode aspirar o divino, mas deve se contentar com a sua 
condição limitada, e buscar aproximar-se naquilo que lhe é realizável 
e está em seu poder; ou melhor, as próprias ações e não as ações dos 
outros. 

Quem muito apropriadamente compreendeu e propôs a sua 
teoria neste plano ideal foi Platão. A sua crítica na República a 
respeito do mito da justiça divina em "Os Trabalhos e os Dias" de 
Hesíodo e sua substituição pelo "mito de Er" é exatamente o que aqui 
considerei 122 . Hesíodo que havia sido vítima de uma injustiça 
praticada por seu irmão Perses na distribuição da herança do pai, 

propunha que aquele que pratica a justiça, é favorecido pelos deuses 
aqui na terra, e aquele que age injustamente o contrário123. Platão, 
por seu turno, constatando que muitas vezes o injusto prospera em 
sua vida terrena, propõe que tenhamos uma abertura para a justiça 

perfeita baseada na crença do mito na justiça post-mortem, 
preocupando-nos absolutamente em não fazer uma injustiça, e não 

                                            
122 PLATÃO. República II 6 362e - 363e; X 12-16. 

123 HESÍODO. Os Trabalhos e os Dias, 1-10, 213-236. 
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em sofrê-la124. O que é fortalecido pela esperança de que após a 
morte encontraremos a justiça perfeita operada pelos deuses, assim 

como o narrado por Er ao retornar do mundo dos mortos: 
 

-Ah! Nesse caso, deve-se supor a respeito do homem justo, quer ele 
viva na pobreza, quer sofra doenças ou esteja afetado de algo que se 
considere maléfico, tudo isso para ele, enquanto vivo e também 

depois de morto, acabará por tornar-se um bem. É que jamais os 
deuses deixarão de cuidar de quem, com boa vontade, quer tornar-

se um homem justo e, praticando a virtude na medida do possível 
para um homem, quer igualar-se à divindade125. [...] 
Assim, Gláucon, o mito foi preservado, não se perdeu e nos salvará. 

Se nos deixarmos persuadir por ele, faremos uma boa travessia do 
rio Letes e não macularemos nossa alma. Persuadidos por mim e 
convencidos de que a nossa alma é imortal e capaz de suportar 

todos os males e todos os bens e que manteremos sempre a 
caminhada para o alto e nos dedicaremos totalmente à justiça e, 

com ela, à sabedoria, para que estejamos bem conosco e com os 
deuses, enquanto permanecermos aqui mesmo e depois que 
recebermos os prêmios pela justiça, como os vencedores que os vão 

recolhendo à sua volta, seremos felizes não só aqui, mas também na 
caminhada de mil anos de que faremos126. 
 

Assim, por um lado, ao agirmos, devemos crer e ter 
esperança de que a justiça perfeita seja feita um dia, aceitando com 
humildade a nossa condição humana, de modo que sejamos 
sinceros, firmes e abertos à justiça, mesmo que às custas de 
padecer uma injustiça. De outro, enquanto juízes que julgam um 

processo, a dimensão ideal da justiça deve ser uma meta de 
aproximação e orientar a nossa vontade, ao mesmo tempo que se 
deve decidir de acordo com o que é absolutamente justo, possível 
ou ao menos viável. O fato de não se alcançar o justo no sentido 
absoluto (haplôs), entretanto, não pode impedir a sua busca nos 

                                            
124 PLATÃO. Apologia de Sócrates, 32-33; Críton, 49-50. 

125 PLATÃO. República X 12 613a-b. 

126 PLATÃO. República X 16 621c-d. 
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outros dois planos; às vezes, julgar bem um processo é tão 
somente decidir o que convém naquele caso. O que não é 

encontrado apenas com a mera leitura da lei, mas através do meio-
termo prudencial e analógico para o caso, digo, para a ação de João 
em relação a José, não apenas em abstrato. Não podemos nos 
esquecer que, por trás de toda decisão judicial, muitas vezes 

encobertas por amontoados de autos processuais, linguagem 
técnica e preciosismos formais, há pessoas com esperança de 
encontrarem justiça. Seria no mínimo viável esperar que o juiz 
acreditasse em seu sagrado ofício e amasse a justiça com toda a 
sinceridade de seu coração. 
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Introdução 

 
As reflexões acerca da relação entre direito e moralidade 

certamente estão entre as principais ao longo da história do 

pensamento jurídico ocidental. Atravessando gerações e teóricos de 
variadas vertentes, ainda hoje o tema se reveste de importância 
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singular, não apenas como uma demanda intelectual, mas, 
sobretudo, pelas exigências éticas contemporâneas.  

A relevância do tema é perceptível, por exemplo, no lugar que 
ele ocupa na obra do jusfilósofo norte-americano Ronald Dworkin, 
desde o artigo Judicial Discretion (1963) - em que argumentava que 
os casos difíceis poderiam resultar de uma interpretação jurídica 

“clara”, mas extremamente injusta - até o Justiça para Ouriços 
(Justice for Hedgehogs) (2013) - que representa a consolidação do seu 
empreendimento teórico - em que defende ser o direito um ramo da 
moralidade política. Não obstante, a centralidade desta discussão 
para Dworkin, por vezes, ela passa despercebida nos reducionismos 
acadêmicos que o apresentam como o “teórico dos princípios”, 
circunscritos a abordagem por ele desenvolvida no Modelo de Regras 

I, que compõe a sua obra Levando os direitos a sério (Taking rights 
seriously). 

Diante deste cenário, propõe-se neste ensaio desvelar, em 
linhas gerais, como a relação entre direito e moralidade foi sendo 
compreendida no projeto dworkiniano. Para tanto, o texto se 
subdivide em três partes. Na primeira, será feito um retorno ao 
célebre debate Hart-Dworkin, a fim de mostrar como a discussão a 
respeito do papel da moralidade para identificação do direito já 
estava ali presente como pano de fundo. Na segunda buscar-se-á 
demonstrar a “evolução” da tese da relação dentro do pensamento 
dworkiniano. De um inconformismo inicial com a tese 
juspositivista da separação (conceitual), para o reconhecimento de 

uma relação, até por fim a perspectiva do direito como um ramo 
da moralidade política. Na terceira, será analisado o modo como 
Dworkin enfrenta o problema da objetividade moral e jurídica a 
partir da Crítica Hermenêutica do Direito. Nesta seção, pretende-

se, preliminarmente, demonstrar os vínculos dworkinianos com a 
tradição hermenêutica e depois desvelar a sua proximidade e o seu 
afastamento ao tratar deste ponto.  

Espera-se, ao final, que estas linhas contribuam para 
aprofundamentos outros, que tangenciem tanto o nosso labor 
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teorético como as cotidianidades de nossas práticas a respeito da 
relação entre direito e moralidade. 

 
1. O debate Hart-Dworkin e o papel da moralidade: o desvelar 
de um pano de fundo 

 

Um dos principais debates teóricos do mundo jurídico 
contemporâneo foi protagonizado por H.L.A Hart e Ronald 
Dworkin. Alguns, como Nikos Stavropoulos3, até sustentam que 
não houve um debate real entre eles, como aconteceu entre Hart e 
Lon Fuller, por exemplo. Ele argumenta que inexistiu um 
confronto direto de ideias, com textos de réplicas e tréplicas entre 
ambos, mas, de fato, um debate em sentido amplo entre Dworkin e 

vários juristas mais alinhados a teoria jurídica hartiana. 
Apesar do artigo crítico O modelo de regras (The model of 

rules) escrito por Dworkin em 1967 ser considerado um dos 
principais neste cenário, outro, mais antigo, já prenunciava o que 
haveria de vir, e o papel da moralidade como pano de fundo do 
debate. Em Discricionariedade Judicial (Judicial Discretion) de 
1963, apresentado num simpósio de filosofia do Direito, o 
jusfilósofo propunha que os casos difíceis não estariam limitados às 
controvérsias linguísticas sobre a melhor interpretação de 
determinados termos. Para além da zona de penumbra, haveria os 
casos em que a lei ou precedente seriam absolutamente claros, mas 
que a sua aplicação resultava numa realidade injusta ou, ao menos, 

controversa. 
Diante deste cenário, Dworkin já identificava que o juiz não 

teria discricionariedade decisória, mas que, diferentemente, decidia 
a luz de outros padrões (standards): os princípios (principles) e as 

diretrizes políticas (policies). Tal constatação foi a condição de 
possibilidade para ele perceber que o direito seria uma prática 
                                            
3 STAVROPOULOS, Nicos. The Debate that Never Was. In: Harvard Law Review. n. 130, jun. p. 

2082-2095, 2017. Disponível em: https://harvardlawreview.org/wp-
content/uploads/2017/06/2082-2095_Stavropoulos_Online.pdf. Acesso em: 05/09/2018. 
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distinta do modelo dos jogos utilizado por Hart, como o xadrez, por 
exemplo. Consequentemente, ali já se anunciava um repensar da 

tese da separação entre direito e moralidade. Assim, ele já 
pontuava que: 

 

A discussão caminha sobre a famosa controvérsia (ou 
controvérsias) acerca da relação do direito com a moral. Em 

algumas ocasiões, em certos tipos de casos, princípios morais 
aceitos como padrões dentro da comunidade representarão boas 
razões para a decisão legal, assim como, em outras ocasiões, em 

outros tipos de casos, serão padrões estabelecidos de outro modo. 
Neste sentido, tais princípios serão parte do sistema legal, se isto 
é útil para falar do direito como um sistema em absoluto, e a 

afirmação plana que direito e moral são sistemas separados é 
enganosa4. 
 

Nesta altura H.L.A Hart já havia se pronunciado sobre essa 
questão no artigo Positivismo e a separação entre Direito e 
Moralidade (Positivism and the Separation of Law and Morals) de 
1958. Nesse escrito ele procurou combater duas ideias básicas: 1) 
que haveria uma intersecção entre direito e moralidade; e 2) que 
haveria uma fusão entre aquilo que o direito é e aquilo que ele 
deveria ser, distinção reconhecidamente creditada a Benthan e 
Austin. Hart entendia que: “a principal razão para essa insistência 
dos dois pensadores era fazer com que os homens pudessem ver 
consistentemente as questões exatas decorrentes da existência de 
leis más, e entender o caráter específico da autoridade de um 

comando legal” 5 . Cumpre notar que ambos eram teóricos 

                                            
4 Tradução livre: This discussion treads on the famous controversy (or controversies) about the 

relation of law and morals. On some occasions, in some kinds of cases, moral principles accepted as 
standards within the community will figure as good reasons for a legal decision, just as, on other 

occasions, in other kinds of cases, will standards otherwise established. In this sense, such principles 

are part of the legal system, if it is helpful to talk about law as a system at all, and the flat statement 

that law and morals are separate systems is misleading. DWORKIN, Ronald. Judicial Discretion in: 
The Journal of Philosophy, Vol. 60, No. 21, American Philosophical Association, Eastern Division, 
Sixtieth Annual Meeting (Oct. 10, 1963), p. 635. 

5 HART, H. L. A. Ensaios sobre teoria do direito e filosofia, p. 57. 
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utilitaristas e estavam envolvidos em reformas sociais, ou seja, não 
eram pensadores abstratos. Assim, almejavam que as pessoas 

compreendessem que as leis claras, ainda que moralmente 
ultrajantes, ainda seriam leis. Deste modo, inexistindo contradição 
com alguma cláusula constitucional ou legal, a mera desaprovação 
moral de uma regra não desqualificaria seu status jurídico; da 

mesma sorte que uma regra moral não se tornaria jurídica apenas 
por ser socialmente desejável. Nessa linha de raciocínio, 
inexistindo a fusão entre o ser e o dever ser do direito, não haveria 
também qualquer intersecção deste com a moralidade, no que 
tange a sua identificação.  

Hart ainda enfrenta três objeções levantadas contra esta 
tese, afirmando que: 1) seria possível ser um positivista aceitando a 

separação entre direito e moralidade, mas sem necessariamente ter 
que endossar toda a teoria jurídica proposta pelos utilitaristas; 2) 
apesar de nos casos difíceis os juízes muitas vezes desenvolverem 
um raciocínio moral, é apenas uma possibilidade, e não uma 
necessidade, ou mesmo o modo (correto) como eles deveriam 
decidir; 3) o positivismo não poderia ser acusado como uma forma 
de pensamento que resulta ou contribui para a manutenção de 
regimes tirânicos como o Nazismo, pois se justificaria moralmente 
a desobediência de leis flagrantemente injustas, o fato destas não 
perderem o status jurídico por preencherem certos requisitos não 
implicaria numa obediência cega a estes preceitos. Ademais, para 
Hart a manutenção desta distinção seria importante pois expõe o 

processo judicial de modo menos misterioso. Isto por que a ênfase 
utilitarista, por estar centrada na existência de um núcleo estável 
do direito, nos permitiria delinear os limites do sistema jurídico e 
consequentemente seus casos fronteiriços6. Ou seja, traria maior 

clareza epistêmica.  
Diferentemente do que pode parecer num primeiro 

momento, Hart entendia que a tese da separação, desenvolvida 

                                            
6 Ver. HART, H. L. A. Ensaios sobre teoria do direito e filosofia, p. 77 
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pelos utilitaristas, tinha tanto um valor intelectual como também 
moral7. Advertia também que não se poderia tratar o direto como 

se ele fosse moralmente neutro8. Pois, distinguindo as leis em si e o 
direito enquanto um sistema, Hart concordava com Austin de que 
os sistemas jurídicos desenvolvidos continham noções 
fundamentais que seriam necessárias e que estariam “fundadas na 

natureza comum dos homens”. Nesta linha de raciocínio ele 
reconhece que estas necessidades seriam sobrepostas aos 
princípios morais mais básicos9. Contudo, nos parece que para 
Hart o filósofo do direito ao descrever o ponto de vista interno 
percebe o fenômeno jurídico a partir dele próprio, e não dos 
vínculos externos que este possua com outros sistemas 
normativos. Por isso, nesta condição, sua tarefa analítica pressupõe 

a separação a fim de que seja alcançada a natureza singular do 
direito.  

Percebe-se assim que desde os escritos anteriores ao 
Conceito de Direito e ao artigo Modelo de Regras ambos, Hart e 
Dworkin, já haviam tomado rumos distintos acerca da relação 
entre direito e moralidade. Hart assumiu o posicionamento 
iniciado pelos utilitaristas Bentham e Austin que virou uma das 
teses basilares do Positivismo Jurídico desde então. 
Diferentemente, Dworkin, desde o início já mostrava algum 
inconformismo com esta perspectiva. Como será demonstrado na 
parte seguinte, no decorrer de sua obra isto foi se mostrando de 
modo mais claro e robusto, redundando ao final numa tese 

absolutamente oposta, a da conexão necessária, em que o direito se 
torna um ramo da moralidade política.  

Nesse sentido, entende-se que leitura de Stavropoulos a 
respeito do debate é precisa ao afirmar que a questão central era 

                                            
7 HART, H. L. A. Ensaios sobre teoria do direito e filosofia, p. 85. 

8 HART, H. L. A. Ensaios sobre teoria do direito e filosofia, p. 88.  

9 HART, H. L. A. Ensaios sobre teoria do direito e filosofia, p. 87. 
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“acerca da função da moralidade na explanação do direito”10. 
Partindo deste insight todas as controvérsias teóricas que 

compõem a discussão passam a ser compreendidas com maior 
profundidade, ao invés de serem exploradas de um modo mais 
superficial, como não raramente se observa. Como exemplo, tem-
se a discussão dos princípios jurídicos, tão enfatizada pelo jurista 

norte-americano em seus textos iniciais, mas quase inexistente em 
sua fase mais construtiva, a partir do Império do Direito. Teriam 
sido os princípios apenas artifícios retóricos? Notadamente, não. 
Ao articulá-los, Dworkin não estava apenas demonstrando como os 
tribunais decidiam os hard cases, nem apresentando um padrão 
normativo supostamente esquecido pelos positivistas. Por 
intermédio deles, ele já estava percebendo a inexorabilidade do 

raciocínio moral no direito, e consequentemente, a vinculação 
necessária entre direito e moralidade11.  

Neste novo cenário, o modo como os positivistas explicavam 
as decisões judiciais, tudo-ou-nada na aplicação de regras claras e 
discricionariedade na zona de penumbra, tornou-se inadequada. 
Assim, discorrendo sobre perspectiva dworkiniana, Stavropoulos, 
pontua que: “interpretações legais, nesta abordagem, dão forma a 
operação deste mecanismo moral: existem explanações morais que 
provêm dos fatos institucionais e sociais para os direitos e deveres 
legais”12. O interpretativismo de Dworkin, portanto, expõe o modo 
como o raciocínio jurídico/moral se realiza.  

                                            
10 Tradução livre: (...) the question about the role of morality in the explanation of law. For Dworkin, 

the law is, in its nature, a moral phenomenon. STAVROPOULOS, Nicos. The Debate that Never Was. 
In: Harvard Law Review. n. 130, jun. p. 2082-2095, 2017. Disponível em: 

https://harvardlawreview.org/wp-content/uploads/2017/06/2082-2095_Stavropoulos_Online.pdf 
Acesso em: 05/09/2018. p. 2086.  

11 Para maiores aprofundamentos a respeito desta leitura recomenda-se a leitura do artigo MATOS, 

Daniel. Hart e Dworkin em debate: os princípios como janelas para um “outro” direito in: A Invenção 

da Modernidade: As Relações entre Ética, Política, Direito e Moral. Douglas João Orben; Everton 
Maciel; Jaderson Borges Lessa; Leandro Cordioli (Orgs.). 

12 Tradução livre: Legal interpretations, on this approach, model the operation of this moral 
mechanism: they are moral explanations that run from institutional and other social facts to legal 

rights and duties. STAVROPOULOS, Nicos. The Debate that Never Was. In: Harvard Law Review. n. 
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Todo o refinamento argumentativo do debate, presente, em 
especial, em várias obras de Dworkin, tinha como pano de fundo o 

papel da moralidade na explicação e aplicação do direito. O que, 
como foi observado, de início era uma suspeita quanto a 
(in)correção da tese da separação entre direito e moralidade, 
tornou-se, ao final, a defesa da relação necessária. Ao passo que, do 

lado positivista, a tese contrária se assentou de modo peremptório 
com os exclusivistas ou, mais flexível, com os inclusivistas13. 

 
2. Dworkin e o direito como um ramo da moralidade política: 
um percurso 

 
Conforme apontado na parte anterior, Dworkin, desde os 

seus primeiros escritos, já manifestava certa contrariedade com a 
tese da separação entre direito e moralidade. Tal percepção foi se 
aguçando no decorrer de sua trajetória acadêmica, até conceber de 
modo mais explícito o direito como um ramo da moralidade 
política. Ou seja, no dizer de Stavropoulos: “para Dworkin, o 
direito é, por natureza, um fenômeno moral”14. 

Em Levando os Direitos a Sério é perceptível o 
reconhecimento de uma intersecção entre os dois domínios 
normativos. Ao falar se a obrigação jurídica se constitui em alguma 
medida numa obrigação moral, Dworkin enfatiza que para o 

                                                                                             
130, jun. p. 2082-2095, 2017. Disponível em: https://harvardlawreview.org/wp-
content/uploads/2017/06/2082-2095_Stavropoulos_Online.pdf Acesso em: 05/09/2018. p. 2090. 

13 Ambas as vertentes assumem a tese da separação (conceitual) entre direito e moralidade. Para o 
Positivismo Jurídico Exclusivo ou Excludente, partindo da tese das fontes sociais o direito é 

identificado apenas por critérios factuais, sendo excluído deste processo qualquer apreciação moral 

ou de qualquer outro sistema normativo. Já para o Positivismo Jurídico Inclusivo, o direito não 
estaria necessariamente vinculado com a moralidade, todavia, isto poderia acontecer de modo 

contingencial, quando, concretamente os ordenamentos jurídicos a incorporassem enquanto critério 
de validade.  

14 Tradução livre: For Dworkin, the law is, in its nature, a moral phenomenon. STAVROPOULOS, 

Nicos. The Debate that Never Was. In: Harvard Law Review. n. 130, jun. p. 2082-2095, 2017. 

Disponível em: https://harvardlawreview.org/wp-content/uploads/2017/06/2082-
2095_Stavropoulos_Online.pdf Acesso em: 05/09/2018. p. 2086  
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positivismo a resposta seria negativa. Pois, desde o modelo mais 
simples de Austin até o mais complexo de Hart, o conceito de 

obrigação jurídica estaria completamente enquadrado no de regra 
jurídica. Todavia, considerando os princípios (jurídicos) como 
parte do direito, como ele defende, a afirmação de que uma 
obrigação jurídica existe significaria que “as razões que sustentam 

a existência de tal obrigação, em termos de princípios jurídicos 
obrigatórios de diferentes tipos, são mais fortes do que as razões 
contra a existência dela” 15 . Portanto, os testes factuais de 
identificação do direito - em especial, a regra de reconhecimento - 
não seriam suficientes, havendo também uma espécie de 
apreciação moral nesta tarefa. Porém, como ele próprio assumirá 
posteriormente, neste momento esta intersecção se dava entre 

sistemas distintos e não por uma imbricação de ambos. 
Ainda neste cenário, no Império do Direito (1986), Dworkin 

expõe sua teoria interpretativista chamada de “Direito como 
integridade” (Law as integrity). Nesta obra, já nas páginas iniciais, 
ele reconhece de modo claro a existência de um vínculo entre 
direito e moralidade ao dizer que:  

 
há, inevitavelmente, uma dimensão moral associada a um 

processo judicial legal e, portanto, um risco permanente de uma 
forma inequívoca de injustiça pública. [...] Se esse julgamento for 

injusto, então a comunidade terá infligido um dano moral a um 
de seus membros por tê-lo estigmatizado, em certo grau ou 
medida como fora-da-lei. O dano é mais grave quando se 

condena um inocente por um crime, mas já é bastante 
considerável quando um queixoso com uma alegação bem 
fundamentada não é ouvido pelo tribunal, ou quando um réu sai 

dele com um estigma imerecido16. 
 

Ademais, o jurista também procurou realocar a discussão 
para além das propostas do positivismo e do jusnaturalismo. Para 

                                            
15 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério, p. 71. 

16 DWORKIN, Ronald. Império do Direito, pp. 3-4. 
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ele, ambas estariam presas por regras semânticas (aguilhão 
semântico). De um lado os positivistas afirmando que as regras de 

uso da palavra “direito” separam o direito da moralidade. Do outro 
lado, os jusnaturalistas sustentando que estas mesmas regras 
pressupõe uma conexão. Dworkin entende que ambas incorrem 
em erro, por não reconhecer que o direito é uma prática 

interpretativa que “estabelece uma relação de justificação entre as 
decisões políticas do passado e coerção atual”17. A partir deste 
reconhecimento, seria possível enfrentar este tema sob outro 
prisma. Ou seja, não numa esfera supostamente abstrata, campo 
semântico, mas sim no âmbito substantivo. 

Já na obra Justiça de Toga é perceptível a inclinação de 
Dworkin para a posição que se tornaria, posteriormente, a sua 

última. Na introdução ele apresenta a seguinte indagação: “Como 
as convicções morais de um juiz devem influenciar seus 
julgamentos acerca do que é o direito?18” Para responder este 
questionamento ele faz uso do que denomina de conceito 
doutrinário de direito19, que se refere aquilo que é considerado 
como jurídico numa determinada comunidade. Ademais, para ele 
este também seria interpretativo, exigiria dos participantes uma 
reflexão a respeito da prática. Mais adiante, o jurista recoloca a 
questão de modo mais formal, porém evidenciando claramente a 
ideia da existência de dois sistemas distintos e que podem se 
relacionar. Assim, declara que: “É importante decidir se os critérios 
morais se encontram em alguma ocasião – e, se assim for, quando 

– entre as condições de veracidade das proposições de direito: as 
proposições que devem vigorar para que tal proposição seja 
verdadeira?20”.  

                                            
17 Ver. DWORKIN, Ronald. Império do Direito, pp. 122. 

18 DWORKIN, Ronald. Justiça de Toga, p. 3. 

19 Dworkin distingui o conceito doutrinário de direito do sociológico, que se refere a um tipo 
específico de estrutura socioinstitucional; do taxonômico, que procura distinguir as diferentes regras 
sociais; e do aspiracional, que se refere ao ideal compartilhado de legalidade e Estado de Direito. 

20 DWORKIN, Ronald. Justiça de Toga, p. 5. 
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Respondendo a essa pergunta Dworkin apresenta níveis 
diferentes, apesar de inter-relacionados, em que a relação entre 

direito e moralidade pode ser observada. No âmbito teórico 
enquanto a demonstração do(s) valor(es) que sustenta(m) a 
prática jurídica e no âmbito das decisões judiciais em que juízes 
seriam instados a fazer justiça a partir desta interpretação 

valorativa. Isto é, fazer a justiça de toga. Por fim, o jurista já 
apresenta ali sua alternativa teórica, que foi aprofundada 
posteriormente em Justiça para Ouriços, a concepção tradicional 
ao sugerir que: 

 
Seria melhor trabalhar com uma topografia intelectual diferente: 
poderíamos tratar o direito como um segmento da moral, não 

como algo separado dela. Entendemos a teoria política dessa 
forma: como parte da moral compreendida em termos mais 

gerais, porém diferenciadas, com sua substância específica, uma 
vez que aplicável a estruturas institucionais distintas. Poderíamos 
tratar a teoria jurídica como uma parte especial da moral política, 

caracterizada por uma nova depuração das estruturas 
institucionais21. 
 

Em Justiça para Ouriços, Dworkin primeiro descreve o 
quadro ortodoxo sobre o tema e expõe a sua posição, que se tornou 
a derradeira. Neste marco, o direito e a moralidade seriam 
conjuntos normativos diferentes. O direito faria referência a uma 
certa comunidade e seria formado por regras contingentes criadas 
por seus membros. Noutro passo, a moralidade teria uma 

abrangência irrestrita, não tendo um autor ou autores 
determinados, e sua aplicação seria necessária. Diante deste 
cenário o jurista apresenta duas teorias jurídicas antagônicas que 
explicariam qual seria a influência da moral, se existente, para a 
determinação do direito. Uma mais próxima desta leitura e a outra 

contrária. Deste modo, descreve que: 
 

                                            
21 DWORKIN, Ronald. Justiça de Toga, p. 53. 
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O positivismo declara a independência completa dos dois 

sistemas. Aquilo que a lei é depende apenas de questões históricas 
de facto, depende daquilo que a comunidade em causa, como 
questão de costume e prática, aceita como lei. Se uma lei injusta 

passar o teste de lei aceite pela comunidade - se tiver sido 
adotada por uma legislatura e todos os juízes concordarem que a 
legislatura é o legislador supremo - torna-se realmente lei. O 

interpretativismo, por outro lado, nega que o direito e a moral 
sejam sistemas totalmente independentes. Afirma que o direito 

inclui não só as regras específicas promulgadas em conformidade 
com as práticas aceites da comunidade, mas também os 
princípios que fornecem a melhor justificação moral para estas 

regras promulgadas. O direito, portanto, inclui também as regras 
que decorrem desses princípios justificativos, mesmo que estas 
regras nunca tenham sido promulgadas22. 

 

O próprio Dworkin, mesmo sendo a principal referência do 
interpretativismo, reconhece que inicialmente o pensava a partir 
do quadro ortodoxo de modo que a questão fundamental seria 
apenas compreender como os sistemas interagem entre si23 . 
Todavia, mesmo reconhecendo há tempos os problemas deste 
quadro, foi somente na elaboração desta obra que ele sedimentou 
sua perspectiva a respeito desta relação, qual seja: o direito como 
um ramo da moralidade política. Um modo de defender a tese da 

conexão necessária. 
Para ele, operar dentro da perspectiva “ortodoxa” seria 

encobrir que “não há uma perspectiva neutral a partir da qual as 
relações entre estes dois sistemas, supostamente separados, 

possam ser determinadas” 24. A interpretação destas relações seria 
fruto de uma teoria, que por sua vez, é moralmente fundada, ou 
tem implicações morais. Dworkin acentua que os positivistas do 
séc. XIX redirecionaram esta aporia tornando-a um problema 
(meramente) conceitual, ou seja, nem legal e tampouco moral. Em 

                                            
22 DWORKIN, Ronald. Justiça para ouriços, p. 410-411. 

23 DWORKIN, Ronald. Justiça para ouriços, p. 411. 

24 DWORKIN, Ronald. Justiça para ouriços, p. 411. 
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sentido diverso, ele sustenta que o direito se caracterizaria por ser 
um conceito interpretativo, o que demanda uma teoria controversa 

da moralidade política. Dito de outro modo, não seria um conceito 
baseado em critérios, como a geometria, ou de bases naturais, com 
o de ser mamífero. Para ele inexistiriam balizas factualmente 
objetivas para tal empreitada no direito. Como será demonstrado 

na parte posterior, o jurista reconhece que existe objetividade no 
direito, mas ela será interpretativa. 

Assim, sustenta um quadro de um sistema integrado em que 
o direito se torna uma parte da moralidade política, que se 
diferencia, sobretudo, pelo fenômeno da institucionalização. Nesse 
contexto, os direitos legais, que seriam também políticos/morais, 
seriam aqueles que depois de institucionalmente reconhecidos 

tornam-se imediatamente aplicáveis, quando necessário, por 
intermédio de tribunais, ou seja, coercitivamente. Além destes, 
existiriam os direitos legislativos, que apesar de serem pretensões 
legítimas, tanto do âmbito moral quanto político, estariam, ou 
deveriam estar, fora do espectro de decisão do poder judiciário. Por 
isso, ele afirma que “nem todos os direitos declarados por uma 
constituição são legais”25. A filosofia política deveria estudar os 
direitos legislativos enquanto a teoria jurídica os direitos legais. 

Em síntese, pode-se descrever a estrutura ramificada que 
Dworkin apresenta da seguinte forma: o domínio da ética seria o 
individual, estaria relacionado com a responsabilidade de viver a 
própria vida do melhor modo possível a partir dos valores que cada 

um assume para si, como viver bem. A moralidade está conectada 
com a ética, mas expande sua atuação para as implicações 
intersubjetivas, como tratar as pessoas. Passa-se do eu para o nós. 
Dentro da moralidade está também a esfera política, a respeito de 

como vamos regular o poder e conviver enquanto comunidade 
política. Inserido na moralidade política está o direito26, que é 
                                            
25 DWORKIN, Ronald. Justiça para ouriços, p. 421. 

26 Por fazer parte da moralidade política os princípios que instituem o direito devem ser moralmente 

interpretados. Dworkin afirma que: (...) quando rejeitamos o modelo dos dois sistemas e vemos a lei 
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composto de direitos legais e legislativos, que se distinguem 
institucionalmente quanto ao espaço de reivindicação e deliberação. 

Cada dimensão normativa estaria inter-relacionada com as demais, 
porém, como ramos de uma árvore, vão se expandindo e assumindo 
espaços próprios, mas sem se desligar do todo. Portanto, o esquema 
que Dworkin propõe poderia ser assim enunciado: 

 

Ética-moral-moralidade política- direito 
 

Todavia, esta concepção integrada ainda manteria a clássica 
distinção entre o que o direito é e aquilo que ele deve(ria) ser. Para 
explicar isto Dworkin recorre a ideia de uma história institucional 
que vai estabelecendo certos princípios estruturantes que devem 
ser respeitados a cada nova interpretação da prática jurídica. Como 

consequência, mudanças podem acontecer desde que se demonstre 
ser a melhor leitura do direito existente. Ou seja, ainda que 
existam aspirações de como o direito deva ser estas precisam ser 
interpretativamente filtradas pelo direito que é, sob pena de 
subverterem princípios básicos que estruturam o direito de uma 
certa comunidade. 

Para Dworkin a substituição do quadro “ortodoxo” pelo 
modelo integrado tem reflexos no modo como se pensa e faz o 
Direito. Como exemplo, ele apresenta o enigma da lei má, que teve 
certa proeminência nos debates acadêmicos estadunidenses. Este 
consiste no dilema moral que juízes enfrentavam ao aplicar a lei do 

escravo fugitivo. Em virtude desta lei os estados que haviam abolido 
a escravidão eram obrigados a devolver os escravos fugitivos aos 
estados que ainda a mantinham. Diante deste cenário os juízes 
concluíam que deveriam: 1) aplicar a lei mesmo reconhecendo-a 
como injusta; 2) pedir demissão, sendo que um outro a aplicaria; 3) 
mentir sobre o conteúdo da lei. Todavia, Dworkin adverte que tais 

                                                                                             
como uma parte distinta da moral política, temos de tratar os princípios estruturantes especiais que 

separam a lei do resto da moral política como princípios políticos que necessitam de uma leitura 
moral. Justiça para Ouriços. DWORKIN, Ronald. Justiça para ouriços, p. 422. 
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alternativas pressupõem uma separação entre direito e moralidade. 
Diferentemente, antes de analisar se esta lei poderia ou não ser 

considerada uma lei, ele pensa na questão moral subjacente. Ou seja, 
apesar de existirem direitos que sustentam a pretensão dos 
proprietários de escravos, estes não prosperariam ante a um 
argumento jurídico/moral mais forte relacionado aos direitos 

humanos. A partir disso poder-se-ia afirmar que 1) a lei era válida, 
mas demasiadamente injusta para ser aplicada; ou 2) a lei era 
demasiadamente injusta para ser reconhecida como uma lei válida. O 
jurista entende que a primeira descrição seria mais adequada ao 
enigma do escravo fugitivo e a segunda às leis nazistas, pois estas não 
estariam baseadas em princípios estruturantes de equanimidade. 
Dessa forma, o governo nazista e, consequentemente, seu poder 

legiferante, seriam ilegítimos. 
Observa-se, portanto, que Dworkin iniciou suas reflexões 

jurídicas já com um certo inconformismo em relação a tese da 
separação (conceitual) entre direito e moralidade, mas ainda 
operando num quadro “ortodoxo” dos dois sistemas. No decorrer 
de sua trajetória acadêmica, principalmente, na obra Justiça para 
Ouriços esta abordagem foi explicitamente alterada, passando a 
trabalhar dentro de um quadro integrado em que o direito se torna 
um ramo da moralidade política. Assim, a partir disto, seu 
interpretativismo deve ser (re)interpretado. 

 
3. Dworkin e a crítica hermenêutica do direito: olhares sobre o 

problema da objetividade moral e jurídica 
 
A Crítica Hermenêutica do Direito27 (CHD) é uma matriz 

teórica que, sob os aportes da filosofia hermenêutica de Martin 

                                            
27 A Crítica Hermenêutica do Direito (CHD), em síntese, caracteriza-se pela exploração do elemento 

hermenêutico que se apresenta no cerne do fenômeno jurídico colocando enfoque, como objeto 

privilegiado de análise, nos problemas relativos à decisão jurídica. É por isso que a CHD pode 
também ser interpretada como uma teoria da decisão. Para maiores aprofundamentos recomenda-se 

a leitura das seguintes obras: STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso. ------. Dicionário de 
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Heidegger e da hermenêutica filosófica de Hans Georg Gadamer, 
propõe uma leitura do fenômeno jurídico. Na filosofia do/no 

direito Ronald Dworkin foi, certamente, o pensador que mais nos 
aproximamos dialogicamente. Assim, apropriando-se deste 
background, a CHD se constituiu como uma teoria, com seu 
estatuto epistemológico próprio. Isto é, não é a aplicação de 

Heidegger e Gadamer ao direito (brasileiro), para responder 
problemas distantes daqueles que pairavam no horizonte de suas 
inquietações filosóficas. Na mesma medida, não é uma aplicação de 
Dworkin ao contexto pátrio. Sendo ainda mais direto, ela não é 
dworkiniana. Se ela reconhece as proximidades e contribuições, 
não assume, necessariamente, todas as suas premissas e/ou 
posicionamentos. Não obstante, antes ainda de tecer alguns olhares 

sobre o problema da objetividade moral e jurídica, nos cabe 
demonstrar como este movimento antropofágico com a obra de 
Dworkin não foi sem sentido, mas ao contrário se deu por uma 
notória afinidade filosófica desta com a tradição hermenêutica. 

Diante da advertência anterior, a resposta à uma possível 
pergunta se Dworkin era um analítico ou um continental, perde o 
seu significado. É evidente, sobretudo pelo seu contexto acadêmico, 
que há traços analíticos em seu empreendimento. O ponto é que, 
mesmo inserido nesta realidade, o jusfilósofo demonstrou, seja por 
menções expressas ou pelo conteúdo de suas afirmações, uma 
manifesta abertura e assimilação à pressupostos hermenêuticos. 
Isto, para o propósito epistêmico da CHD, já é suficiente. Esta é a 

nossa ponte para o diálogo, para uma fusão de horizontes. 
No Império do Direito, Dworkin faz três referências à 

Gadamer. A primeira na nota de rodapé n.2 do segundo capítulo ao 
discorrer sobre a interpretação criativa e seu caráter (não) 

conversacional. Nesta o autor faz uma reconstrução desde Wilhelm 
Dilthey e os distintos caminhos posteriormente trilhados por 

                                                                                             
Hermenêutica – Os quarenta temas fundamentais da teoria do direito à luz da CHD. ------. 
Hermenêutica jurídica e(m) crise. ------. Jurisdição constitucional e decisão jurídica. 
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Gadamer e Habermas. Na segunda, Dworkin assimilando o 
argumento gadameriano adverte que “precisamos primeiro 

lembrar uma observação crucial de Gadamer, de que a 
interpretação deve pôr em prática uma intenção”28. Na terceira, 
ainda mais explícita quanto a aceitação e apropriação do 
pressuposto hermenêutico, ele assim declara: “recorro mais uma 

vez a Gadamer, que acerta em cheio ao apresentar a interpretação 
como algo que reconhece as imposições da história ao mesmo 
tempo que luta contra elas”29. Diante destas menções feitas pelo 
próprio autor, torna-se evidente assimilação, ainda que parcial, da 
tradição hermenêutica em seu empreendimento teórico.  

James Donato, no artigo Dworkin and Subjectivity in Legal 
Interpretation, entende que a tentativa inicial de rotular o debate 

Hart-Dworkin dentro do clássico embate entre positivistas e 
jusnaturalistas era um equívoco e encobria as distintas teorias da 
interpretação que sustentavam cada projeto teórico. Para ele, 
enquanto Hart estaria mais próximo a Dilthey, as teses de Dworkin 
evidenciariam uma influência gadameriana. Donato, fazendo uma 
leitura de filosofia no direito, sintetiza que: 

 
De vários modos o debate, Kelsen, Hart, e Dworkin recapitula a 

história da hermenêutica na filosofia e na teoria social. Operando 
(drawing on) numa rigorosa forma de neokantismo, Kelsen 

representa a posição pré-hermenêutica absolutamente objetiva, 
interpretação livre de valores. Hart vai um pouco além de Kelsen 
e articula uma hermenêutica positivista semelhante ao método 

interpretativo desenvolvido pelo historiador alemão do século 
XIX, Wilhelm Dilthey. Assim como Dilthey, Hart acredita que o 
entendimento requer alguma mistura/fusão do sujeito e do 

objeto. Finalmente, Dworkin oferece uma teoria completamente 
hermenêutica que fortemente se assemelha à ontológica, 

                                            
28 DWORKIN, Ronald. Império do Direito, p. 67. 

29 DWORKIN, Ronald. Império do Direito, p. 75. 
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dialética, valor-dependente (value-laden) teoria da interpretação 

de Gadamer30. 
 

Diversos outros autores também reconhecem os vínculos 
dworkinianos com a hermenêutica. Na obra Gadamer and Law 
(Gadamer e o Direito) organizada pelo professor Francis J. Mootz 
III há uma seção específica intulada Gadamer e Dworkin, 

apontando as influências recebidas pelo jusfilófoso americano. 
Nesta David Couzens Hoy, reconhece diferenças entre ambos, mas 
afirma que “a teoria de Dworkin está de acordo com a de Gadamer 
em mais pontos do que eles discordam”31. Gregory Leyh vai ainda 
mais longe ao sugerir que 

 
o modelo de raciocínio legal como integridade de Dworkin é um 
caso paradigmático da hermenêutica filosófica em ação. Como 

uma imagem do raciocínio legal com integridade hermenêutica, a 
teoria da interpretação de Dworkin tem uma distinta vantagem 

filosófica sobre muitas teorias rivais. Esta vantagem deriva da 
fundação hermenêutica do direito como integridade, que é a visão 
de que a interpretação legal é devidamente pensada, como Gerald 

L. Bruns coloca, “em termos de uma relação hermenêutica entre 
tradição e aplicação”32. 

                                            
30 Tradução livre: In some ways the Kelsen, Hart, and Dworkin debate recapitulates the history of 

hermeneutics in philosophy and social theory. Drawning on a rigorous form of neo-Kantism, Kelsen 
representes the pre-hermeneutc position of absolutely objective, value-free interpretation. Hart goes 

somewhat beyond Kelsen and articulates a positivist hermeneutic akin to the interpretative method 

developed by the nineteenth-century Germam histprian, Wilhelm Dilthey. Like Dilthey, Hart believes 

that understanding requires some blending of subject and object. Finally, Dworkin offers a fully 

hermeneutic theory that strongly resembles Gadamer1s ontological, dialectical, value-laden 

interpretation theory. DONATO, James. Dworkin and Subjectivity in Legal Interpretation in: 
Stanford Law Review, Vol. 40, No. 6 (Jul., 1988), p. 1518. Disponível: 
https://www.jstor.org/stable/1228781 Acesso em: 24/09/2018. 

31 Tradução livre: “Dworkin’s theory agrees with Gadamer’s on more points than they disagree (...)”. 

HOY, David Couzens. Legal Hermeneutics: Recent Debates in: Gadamer and Law (phylosophers and 
law). Jay Mootz III (editor) Ashgate: Hampshire (Inglaterra), 2007. p. 481. 

32 Tradução livre: “Dworkin’s law as integrity model of legal reasoning is a paradigm case of a 

philosophical hermeneutics in action. As a picture of a legal reasoning with hermeneutical integrity, 

Dworkin’s theory of interpretation has a distinct philosophical advantage over many rival theories. This 
advantage derives from the hermeneutical foundation of law as integrity, that is, the legal interpretation is 

properly thought of, as Gerald L. Bruns put it, ’in terms of the hermeneutical relationship between 
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William N. Eskridge Jr. em artigo em que analisa os limites e 

as possibilidades da hermenêutica filosófica de Gadamer para a 
interpretação legal (statutory interpretation) pontua que: 

 
A teoria de Dworkin do direito como integridade pede que o 
intérprete assuma que o direito é um texto coerente. Assim, o papel 

do intérprete é adequar/ajustar cada resposta interpretativa no 
amplo texto do direito. Dworkin vê a interpretação legal (statutory 

interpretation) como um romance em cadeia, em que a lei é o 
primeiro e principal capítulo e autores subsequentes (juízes e 
agentes) são convocados a adicionar novos capítulos. [...] 

Claramente inspirado na hermenêutica, e talvez por Gadamer, 
Dworkin postula que o intérprete legal “interpreta não apenas o 
texto da lei, mas a vida dele, o processo que começa antes e torna 

direito e o estende para além daquele momento. Ele almeja fazer o 
melhor e pode desta história contínua, e sua interpretação portando 

muda à medida que a história se desenvolve”33. 
 

Diante da apropriação de certos pressupostos da tradição 
hermenêutica, Dworkin apresenta uma perspectiva deflacionada da 
objetividade, seja na moralidade ou no direito. Esta já pode ser vista 
na obra Uma Questão de Princípio (A Matter of Principle) (1985), no 
capítulo Interpretação e Objetividade. Enfrentando a crítica de que 

sua teoria pressupunha o mito do dado, ele afirmava que: 
 

                                                                                             
tradition and application’”. LEYH, Gregory. Dworkin’s Hermeneutics in: Gadamer and Law (phylosophers 
and law). Jay Mootz III (editor) Ashgate: Hampshire (Inglaterra), 2007. p. 506. 

33 Dworkin's theory of law as integrity asks the interpreter to assume that law is a coherent text. 177 

Hence, the role of the interpreter is to fit each interpretive answer into the broader text of law. 
Dworkin views statutory interpretation as a chain novel, in which the statute is the first and 

foremost chapter and subsequent authors (judges and agencies) are called upon to add new 

chapters. (…) Clearly inspired by hermeneutics, and perhaps by Gadamer, Dworkin posits that the 

statutory interpreter "interprets not just the statute's text but its life, the process that begins before 
it becomes law and extends far beyond that moment. He aims to make the best he can of this 

continuing story, and his interpretation therefore changes as the story develops"'. ESKRIDGE, 

William N. Jr. Gadamer/Statutory Interpretation, 90 Colum. L. Rev. 609 (1990), p. 648. Disponível 
em: https://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/3832 Acesso em: 25/09/2018. 

https://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/3832
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somente poderemos entender afirmações e argumentos 

interpretativos sobre literatura se pararmos de tratá-los como 
tentativas condenadas a relatar significados ontologicamente 
independentes, espalhados entre os objetos do universo. Devemos 

compreendê-los, pelo contrário, como afirmações estéticas 
especiais e complexas sobre o que torna melhor uma 
determinada obra de arte. Isto é, afirmações interpretativas são 

interpretativas e, portanto, inteiramente dependentes de uma 
teoria estética ou política34. 

 

Em Objetividade e Verdade: melhor você acreditar 
(Objectivity and Truth: You'd Better Believe it) (1996), Dworkin 
aprofunda seu entendimento e enfrenta várias objeções do 
ceticismo, que negam a existência de objetividade no domínio do 
valor, em que estão a moralidade, as artes e o direito. Um dos 

principais argumentos que ele procura refutar é o que afirma ser 
possível uma perspectiva “arquimediana” para o âmbito do valor. 
Ou seja, que seria possível fora de qualquer sistema de crenças 
substantivas/valorativas julgar ou avaliar práticas e/ou 
proposições inseridas neste contexto. Ele afirma que “não podemos 
ser céticos, mesmo sobre os valores, até as últimas 
consequências”35 e que todo argumento inteligível neste domínio 
será sempre interno36. Ou seja, não haveria espaço “neutro”, 

sempre existira algum valor de base, ainda que não articulado, que 
sustentaria o argumento, e que esse, por sua vez, deve(ria) ser 
avaliado a partir dos critérios da própria prática a qual se refere. 
Nesse sentido ele afirma que: 

 

                                            
34 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio, p. 252. 

35 DWORKIN, Ronald. Objetividade e Verdade: melhor você acreditar. Tradução: Roberto Freitas 
Filho e Na Cláudia Lago Costa in: Universitas Jus, vol. 24, n.3, p1-31, 2013, p. 2. 

36 No mesmo sentido, Dworkin já havia se manifestado no fórum do Princípio. Em suas palavras: 
“Ainda não encontrei nenhuma razão para pensar que qualquer argumento cético sobre a 

moralidade não seja um argumento moral, ou que um argumento cético sobre o Direito não seja um 

argumento jurídico, ou que um argumento cético sobre a interpretação não seja um argumento 
interpretativo”. DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio, p. 262. 
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(...) a tese de que não existe resposta certa sobre se o aborto é um 

mal é ela própria uma afirmação moral substantiva, a qual deve ser 
julgada e avaliada da mesma forma como qualquer outra asserção 
moral substantiva; a tese de que não há resposta certa para a 

pergunta sobre como um artigo da Constituição deve ser 
compreendido é uma afirmação jurídica que deve, novamente, ser 
julgada ou avaliada como outras afirmações jurídicas; a afirmação 

de que é indeterminado se Picasso ou Braque foi o artista mais 
criativo é uma afirmação artística ou estética, e assim por diante37. 

 

Dworkin reconhece que as proposições valorativas podem ser 
objetivas. No entanto, buscando preservar o princípio Hume38, ele 
entende que a objetividade estaria circunscrita a uma cadeia 
argumentativa da mesma espécie, isto é, com argumentos também 
valorativos que se sustentam reciprocamente. Para ele muitos dos 

conceitos que partilhamos são interpretativos – tais como 
moralidade, direito, política, etc. – e por isso sugere uma teoria geral 
da interpretação baseada no valor. Nesta os intérpretes têm 
responsabilidades críticas e a melhor interpretação, seja de um 
poema, de uma lei ou de uma época seria aquela que melhor 
assumisse esta responsabilidade numa determinada ocasião. A 
melhor interpretação apresentaria ou assumiria melhor o valor de 
interpretar aquela realidade, ou seja, revelaria o seu valor conforme 

esta luz. Logo, o que confere objetividade é a interpretação. Há aqui 

                                            
37 DWORKIN, Ronald. Objetividade e Verdade: melhor você acreditar. Tradução: Roberto Freitas 
Filho e Na Cláudia Lago Costa in: Universitas Jus, vol. 24, n.3, 2013, p. 2. 

38 Para Dworkin, o valor teria que subscrito pelo valor, não por um fato da razão (pura) ou numa 

produção por algo que está dado no mundo. Princípio Hume: “nenhuma quantidade de saber 
empírico sobre o estado do mundo – nenhuma revelação sobre o curso da história ou sobre a 

natureza da matéria ou a verdade sobre a natureza humana – pode estabelecer qualquer conclusão 

sobre o que devia ser sem uma premissa adicional sobre o que deveria ser” DWORKIN, Ronald. 
Justiça para ouriços, p. 29. Dessa forma, noutro lugar afirma que: “A amabilidade e a honestidade 

não podem apenas ter um conflito ou outro, pois as afirmações morais não podem ser simplesmente 

verdadeiras. Repito: não existem partículas morais que determinem o que são estas virtudes. Do 

mesmo modo, os conceitos morais são (com já comecei a denominá-los) conceitos interpretativos: o 
seu uso correto é uma questão de interpretação, e as pessoas que o usam discordam sobre qual é a 

melhor interpretação. Muitas pessoas acreditam que seria um ato de amabilidade dizer a verdade ao 

colega. Ou que, nestas circunstâncias, não seria desonesto mentir-lhe. Não estão a cometer um erro 
linguístico”. ------. Justiça para ouriços, p. 128. 
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circularidades, pois assim como “a moralidade é moral, a 
interpretação é interpretativa39”. O que garante, portanto, o caráter 

objetivo às proposições no campo do valor, é a coerência na cadeia 
argumentativa e a integridade em relação ao valor ou aos valores que 
a sustém, não numa lógica fundacionalista40, mas numa harmônica 
estrutura de rede, como na figura que segue. 

 

 
 

Assim, o jurista declara “que a moralidade política depende 
da interpretação e que a interpretação, depende do valor”41 e que 
neste âmbito a integração é uma condição necessária da verdade42. 
Por sua vez, o direito como um ramo da moralidade política, não 
obstante suas especificidades, sobretudo, no que tange a 

                                            
39 DWORKIN, Ronald. Justiça para ouriços, p. 139. 

40 Em síntese, o fundacionalismo pode ser entendido como um modelo de justificação epistêmica que 
defende a existência de crenças básicas que estruturam todo o conhecimento, como os fundamentos de 

um edifício. Na sua versão mais forte ou radical estas crenças fundamentais possuem um caráter 

dogmático, são auto-evidentes, infalíveis e irrevogáveis. Diferentemente, a proposta teórica de Dworkin 
do “Direito como Integridade” é desenvolvida a partir dos aportes do coerentismo, em que o 

conhecimento se encontra justificado dentro de um sistema coerente de crenças. Nesse sentido, Juan 

Manuel Bermejo afirma que o jurista norte-americano: atribuye al concepto de integridad a dos 
acepciones y sentidos complementarios. El primero es un sentido genérico e incluso ordinario del 

término, porque relaciona al concepto de integridad con una idea de “totalidad”; el segundo es un sentido 

particular y relativo a la moral y al derecho, y identifica la integridad moral con la coherencia. El segundo 

sentido, como veremos, presupone el primero porque la idea de coherencia remite a la idea de totalidad 
de los principios morales y ésta, finalmente a las ideas de orden y sistema. DWORKIN vincula así la idea 

de integridad con una idea de coherencia o con un entendimiento “coherentista” del sistema jurídico. 
BERMEJO, Juan Manuel. Coherencia y sistema jurídico, p. 135. 

41 DWORKIN, Ronald. Justiça para ouriços, p. 19. 

42 DWORKIN, Ronald. Justiça para ouriços, p. 17. 
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institucionalização, continua partilhando destas mesmas 
características. Aliás, como já mencionado, o próprio Dworkin 

cunhou sua teoria jurídica interpretativista de Direito como 
Integridade (Law as Integrity). Nesta, a integrity seria uma virtude 
política, que exigiria o compromisso com outros ideais, tais como 
equanimidade (fairness), justiça (justice) e o devido processo legal 

(due legal process), e está ligada a ideia de comunidade (de 
princípios). A integridade seria manifesta em dois princípios: um 
legislativo que requer uma ação dos legisladores no sentido de 
tornar o conjunto de leis moralmente coerente; e um jurisdicional, 
que demanda que a lei seja vista como coerente nesta direção43. 

O Direito como integridade, apresenta-se como uma terceira 
via, alternativa ao convencionalismo e ao pragmatismo, pois nela 

as afirmações\proposições jurídicas possuem tanto elementos do 
passado (perspectiva convencionalista) com também do futuro 
(perspectiva pragmatista). A veracidade depende “dos princípios 
de justiça, equidade e devido processo legal, que oferecem a melhor 
interpretação construtiva da prática jurídica da comunidade”44.  

Ademais, Dworkin reconhece que “pessoas moralmente 
responsáveis podem não aceder à verdade, mas procuram-na”45. E 
por ser a moralidade um exercício interpretativo, a epistemologia 
desta busca também o é. Por isso, a responsabilidade relaciona-se 
com a verdade dos juízos morais, que "são interpretações de 
conceitos morais básicos, e testamos estas interpretações 
colocando-as numa moldura mais extensa do valor para ver se se 

ajustam e se são sustentadas por aquilo que consideramos serem 
as melhores concepções de outros conceitos”46. Assim, ele afirma 

                                            
43 DWORKIN, Ronald. Império do Direito, p. 213. 

44 DWORKIN, Ronald. Império do Direito, p. 272. 

45 DWORKIN, Ronald. Justiça para ouriços, p. 121. 

46 DWORKIN, Ronald. Justiça para ouriços, p. 24. 
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que “o ponto sensível da responsabilidade é a integridade e que a 
epistemologia de uma moralidade responsável é interpretativa47. 

De forma espelhada, o direito exigirá dos seus participantes, 
em dimensões distintas em relação as posições que ocupam (juiz, 
legislador, professor, cidadão, etc.), responsabilidade política. Por 
isso, Dworkin adverte, com certa ironia, que “(...) um juiz que 

mande alguém para a cadeia, baseado numa interpretação da lei 
que ele não acredita ser melhor, mas apenas diferente, do que 
interpretação rivais, deve ser preso”48. Falando a partir do contexto 
estadunidense, o jurista apresenta o seguinte imperativo:  

 
Fazer o melhor possível, dentro dos limites da interpretação, para 
tornar a lei fundamental americana/constituição, aquilo que o 

nosso sentido de justiça aprovaria, não por que as vezes 
tenhamos de comprometer a lei como a moral, mas é por que é o 

que a própria lei, convenientemente compreendida, requer49.  
 

Dworkin é um cognitivista moral, acredita que há 
objetividade em juízos morais. Sendo o direito um ramo da 
moralidade política, as proposições jurídicas também terão esta 
qualidade, e por isso, afirma(va) desde seus primeiros escritos a 
existência de respostas corretas. Além disso, esta integração impõe 

àqueles envolvidos com a prática jurídica uma responsabilidade 
que se dá enquanto uma tarefa interpretativa de pensar 
coerentemente o direito a partir dos valores que o estruturam. Por 
isso, para ele, “os juristas e os juízes trabalham como filósofos 

políticos de um Estado democrático”50.  
A ideia dworkiniana de uma objetividade interpretativa, 

tanto na moralidade como no direito, coaduna-se com a tradição 
hermenêutica. Ela não é realista, não depende da existência de 

                                            
47 DWORKIN, Ronald. Justiça para ouriços, p. 109. 

48 DWORKIN, Ronald. Justiça para ouriços, p. 158. 

49 DWORKIN, Ronald. Justiça para ouriços, p. 428. 

50 DWORKIN, Ronald. Justiça para ouriços, p. 423. 
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fatos morais, tampouco, é cética, negando a possibilidade de um 
conhecimento verdadeiro no domínio do valor. Não custa lembrar 

que Gadamer em sua obra principal, não está negando a verdade 
per se, mas demonstrando como as ciências humanas a 
encobriram pelo método, esquecendo-se do sujeito e do peso da 
história efetual sobre ele. Entre uma objetividade matemática, ou 

fiscalista e um não-cognitivismo absoluto há um espaço para uma 
objetividade da finitude, que reconhece o humano enquanto ser-no 
mundo (da-sein) e as implicações que isto traz ao modo como 
conhecemos. A proposta de objetividade de Dworkin está neste 
ambiente intermediário.  

Contudo, como falamos anteriormente, Dworkin ainda 
mantém algumas (pressu)posições analíticas, como a manutenção 

da distinção entre ser e dever ser, buscando não recair na 
guilhotina de Hume (“No ought from is”). A partir de um olhar da 
CHD a manutenção deste dualismo não se mostra adequada para 
uma perspectiva hermenêutica lato sensu. Ademais, cumpre 
destacar que este pressuposto é fundamental para Positivismo 
Jurídico, e pode ser visto tanto em Kelsen como na obra de Hart.  

Concordamos com Jarkko Tontti51 ao observar que a divisão da 
linguagem em diferentes modalidades é um bom exemplo da 
inclinação analítica para cortar ou dividir a realidade em peças. E, a 
partir desta distinção, conformar a linguagem. Por isso, 
supostamente, haveria um âmbito para as descrições (neutras) e 
outro para as prescrições (valorativas). Ao contrário, a hermenêutica 

reconhece que somos linguisticamente constituídos, como diz 
Gadamer, “ser que pode ser compreendido é linguagem”52. Além 
disso, como a hermenêutica é ontológica – atinge o modo como nós 
somos – ela aponta para uma experiência de mundo holística que 

permeia todas as dimensões do existir humano. Assim, este 

                                            
51 Ver TONTTI, Jarkko. Law, Tradition and Interpretation in: International Journal for the Semiotics 
of Law, pp. 35-38. 

52 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método, p. 687. 
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fracionamento do real apresenta-se como (mais) uma artificialidade 
epistêmica que não se coaduna com sua abordagem.  

Noutro passo, Tontti também pontua que toda a proposição 
contém um elemento de prescritividade; que toda afirmação 
contém ao menos implicitamente uma exigência normativa. Para 
ele, o que os lógicos querem, ainda que inconscientemente, é dizer 

como as pessoas devem usar a linguagem. Deste modo, o pensador 
finlandês pontua que talvez seja mais adequado pensarmos em 
proposições normativas implícitas ou explícitas ao invés de separá-
las indelevelmente das proposições descritivas. 

Assim, reconhecemos que os vínculos de Dworkin com a 
tradição hermenêutica estão presentes no modo como ele 
compreende a objetividade moral e jurídica, enquanto uma tarefa 

interpretativa. No entanto, a preservação do dualismo 
metodológico destoa deste paradigma filosófico. 

 
Consideração finais  

 
Como foi demonstrado neste artigo, a perspectiva de 

Dworkin acerca da relação entre direito e moralidade foi se 
consolidando ao longo de seus escritos. O célebre debate com H.L.A 
Hart, sobretudo, com os teóricos mais afinados com o professor de 
Oxford, já tinha como pano de fundo esta questão. Enquanto Hart 
havia assumido a tese da separação conceitual na linha de Austin, 
Dworkin já pressupunha que haveria uma conexão. 

Esta relação foi, num primeiro momento, pensada como 
uma interação entre dois sistemas distintos, e depois, 
paulatinamente, como uma vinculação necessária, que, 
posteriormente, foi expressa na proposta do direito como um 

segmento/ramo da moralidade política. Neste contexto, tendo em 
vista que o direito é uma prática interpretativa, a integridade e a 
coerência tornam-se condições necessárias para a correção das 
decisões judiciais. Esta abordagem aprofunda a discussão, 
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deslocando-a de um contexto teórico-abstrato para uma arena 
substantiva, onde, para Dworkin, os direitos são levados a sério. 

Sob os olhares da Crítica Hermenêutica do Direito (CHD), o 
modo como Dworkin enfrenta o tema da objetividade moral e 
jurídica encontra-se, lato sensu, em consonância com a tradição 
hermenêutica. Pois, ao propor uma objetividade interpretativa, ele 

não recai num fundacionalismo tampouco num ceticismo. Esta 
posição intermediária pode ser entendida como uma objetividade 
possível, diante da nossa finitude. Todavia, também se observa que 
a insistência na manutenção do dualismo metodológico (ser - dever 
ser) se aproxima mais de uma abordagem analítica ao invés do 
modo como se compreende a realidade e a linguagem a partir do 
paradigma hermenêutico.  
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Preliminares 
 
As tentativas de se fazer uma genealogia do conceito de 

fraternidade, tal como este vem sendo usado nos últimos dois 

séculos, tendem a vinculá-la a dois renomados ancestrais: o 
conceito de amizade (philia) e o conceito de caridade (ágape).  
                                            
1 Doutor em Direito (PPGDir, USP). Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais (UFRGS). Professor na 

Faculdade de Direito (UFRGS) e no Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGDir, UFRGS). E-
mail: luis.barzotto@ufrgs.br 
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A hipótese do presente trabalho é que esta genealogia tem 
sua razão de ser no fato de que a fraternidade, no seu conteúdo 

essencial, reproduz características que estruturam tanto a amizade 
como a caridade, de tal modo que a priori não se pode qualificar 
uma ação, relação ou instituição como fraterna a partir apenas da 
amizade ou da caridade. 

Como estas características estão polarmente opostas umas às 
outras, como por exemplo, a particularidade da amizade e a 
universalidade da caridade, pode-se dizer que a fraternidade 
instaura uma dialética sem síntese, o que dificulta sobremaneira a 
tarefa de sua conceituação. 

O procedimento a ser usado é analítico-sintético: na 
primeira parte do artigo, a partir da identificação dos elementos 

centrais dos conceitos de amizade/philia e caridade/ágape nos 
textos clássicos sobre estes conceitos – as Éticas de Aristóteles para 
a amizade e os textos do Novo Testamento para a caridade – será 
feita uma tentativa de articular dialeticamente estes elementos no 
conceito de fraternidade. 

A pretensão é modesta: apenas indicar (esboço) um caminho 
para a pesquisa e a reflexão sobre o conceito de fraternidade. 

 
1. A relação de amizade (Philia) em Aristóteles 

 
É um tema controverso em Aristóteles se a amizade é uma 

virtude ou não. De fato, quando inicia a tematização da amizade na 

Ética a Nicômaco, ele afirma: “é uma virtude ou vai acompanhada de 
virtude2." A interpretação que vai ser dada aqui é de que não se trata 
de uma virtude, mas de um certo tipo de relação entre as pessoas. 

De fato, Aristóteles utiliza o vocábulo philia (amizade) para 

designar um tipo de relação social na qual podem figurar como 
membros, parentes (pais, mães, filhos, irmãos), militares, 
comerciantes, sócios, viajantes, concidadãos, etc. O traço geral 

                                            
2 Aristóteles, Ética a Nicômaco (de agora em diante, EN) VIII, 1, 1155a 4. 
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dessas relações é a associação das pessoas (convívio) tendo em 
vista um objetivo comum ou bem comum. Assim, por exemplo, o 

objetivo comum dos comerciantes é uma transação mutuamente 
benéfica, dos soldados o êxito militar, dos sócios o sucesso do 
empreendimento econômico. 

Mas, dentre os vários tipos de amizade que o ser humano 

pode cultivar, dependendo dos objetivos que ele se propõe 
alcançar, interessam a Aristóteles três espécies, caracterizadas, 
como sempre, pela sua finalidade (telos): “Há três tipos de 
amizade: segundo a virtude, segundo a utilidade e segundo o 
prazer3." De outro modo: a pessoa entra em relação com a outra 
tendo como propósito a virtude, a utilidade ou o prazer.  

Destes três tipos de amizade, Aristóteles afirma que a 

amizade segundo a virtude, ou amizade virtuosa, é a “amizade 
primeira”, isto é, aquela que possui as características centrais do 
conceito de amizade, sendo que as outras duas só podem ser 
denominadas “amizade” por guardarem alguma semelhança com 
aquela, ou seja, são amizades em um sentido secundário4. Mas, 
como foi dito, ainda que Aristóteles vincule a amizade à virtude, a 
amizade é uma relação: “A amizade virtuosa é mais uma 
conseqüência das virtudes do que uma virtude5." 

A amizade virtuosa tem a seu favor a estabilidade. Se um 
conceito deve ser aplicado com propriedade, ele deve designar 
aquele objeto que não se corrompe facilmente. Ora, a amizade 
segundo o prazer ou hedonista tem a mesma precariedade do que 

a amizade por utilidade ou utilitária: ambas são instáveis, pois o 
objeto visado pela relação de amizade é fugaz, a saber, prazer ou 
utilidade. Faltando um ou outro, a relação se desfaz, pois descansa 
sobre um predicado acidental à pessoa, a capacidade desta de 

                                            
3 Aristóteles, Ética a Eudemo (de agora em diante, EE) VII, 4, 1239 a 1. 

4 “Amizade, no sentido autêntico do termo, é a que existe entre pessoas virtuosas. As outras formas 
de amizade constituem-se por semelhança com aquela, porquanto são amigos por haver algo de bom 
a uni-los.” Aristóteles, EN VIII, 4, 1157a 32-33. 

5 Tomás de Aquino, Suma Teológica (de agora em diante, S.T.) II-II, q. 23, a.3 
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proporcionar prazer ou ser útil. Ao contrário, a virtude como 
hábito é intrínseca à pessoa, define sua identidade (caráter). A 

virtude, como qualidade pessoal, é o que torna a pessoa amável, 
objeto de uma atenção amistosa que perdura no tempo, e que 
viabiliza o conhecimento mútuo e a confiança mútua:  

 

como diz o provérbio, não é possível que duas pessoas se 
conheçam uma à outra sem terem comido juntas uma certa 

quantidade de sal. Nem se pode reconhecer alguém como amigo 
antes de cada um ter se mostrado ao outro digno de amizade e 
merecedor de confiança6. 

 

A seguir, serão elencadas as características centrais do 
conceito aristotélico de amizade. 

 

1.1. Igualdade 
 
A igualdade está na gênese de toda amizade. Aristóteles 

refere o provérbio “o semelhante atrai o semelhante”, para 
concluir que “a amizade é igualdade7." A mesma idade, os mesmos 
gostos, os mesmos interesses, a mesma localização: tudo isso gera 
a semelhança que leva à amizade. Se houver uma grande diferença 

“em virtude, vício, prosperidade ou qualquer outra coisa, as 
pessoas deixam de ser amigas, e nem aspiram a sê-lo8." 

Assim, para Aristóteles, a diferença moral, etária, de classe, 
geográfica, levam a que os amigos não alcancem mais reconhecer-

se reciprocamente como um “outro eu”9, expressão com a qual 
Aristóteles designa o amigo. A amizade exige uma identidade de 
predicados: na ausência destes, ela deixa de existir. 

 

                                            
6 EN VIII, 3, 1156b 26-30 

7 EN, VIII, 5, 1158a 1. 

8 EN VIII, 7, 1158b 32-34 

9 EE VII, 11, 1245a 30. 
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1.2. Reciprocidade 
 

O mero amor (philein) por outra pessoa, que consiste em 
querer bem a ela e a beneficiá-la concretamente, não é suficiente 
para caracterizar um vínculo de amizade, pois “amigo é quem é 
amado e, por seu turno, ama10." A atitude de benevolência e 

beneficência deve ser recíproca: “os amigos obtém o mesmo um do 
outro e querem o mesmo um para outro, ou então recebem na 
mesma medida em que dão11." A amizade é uma relação marcada 
pela reciprocidade: cada membro da relação é objeto da boa 
vontade e das boas ações do outro. 

A benevolência consiste em querer o bem para o outro e isto já 
é “um princípio de amizade12." Como princípio é o início necessário, 

mas por si só não constitui a relação de amizade, pois pode-se sentir 
benevolência por estranhos, como acontece com “os espectadores 
que sentem benevolência pelos competidores em uma prova13." Além 
disso, alguém pode ser objeto de benevolência sem estar consciente 
disso, o que também mostra a inexistência de uma autêntica relação. 
É necessário que a benevolência continuada de um desperte a 
benevolência no outro, para que assim nasça a relação de amizade. 

A amizade é uma relação efetiva e por isso não basta uma 
atitude interna de querer o bem a seus amigos, mas uma disposição 
prática de fazer o bem aos amigos e isso é a beneficência. De fato, “a 
pessoa boa faz muitas coisas por causa de seus amigos14." Mas, do 
mesmo modo que na benevolência, a beneficência exige 

reciprocidade para caracterizar a amizade, pois a beneficência 
unilateral pode dar-se também com relação a estranhos.  

 

                                            
10 EE VII,2 1236b 5 

11 EN IX, 6, 1158b 2-4 

12 EN IX, 5, 1166a 4.  

13 EN IX, 5, 1166b 35. 

14 EN IX, 8, 1169a 19-20 
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1.3. Comunidade 
 

Comunidade (koinonia) designa a situação em que pessoas 
se associam (agem em comum) em vista de um fim comum (bem 
comum). Aristóteles diz que “o provérbio bens dos amigos, bens 
comuns está correto, pois a amizade existe em comunidade15." Não 

pode haver amizade sem uma ação comum (palavras, gestos, atos) 
e sem um bem comum. Este desejo de comunidade é tão intenso 
que o amigo quer partilhar o máximo a vida do amigo: “O amigo 
quer não só sentir pena com o amigo, mas sentir a mesma pena: 
por exemplo, a sede, quando o amigo está sedento (...). E também 
sentir alegria, não por qualquer outro motivo, mas por causa de 
quem se alegra, é um sinal de amizade16." Assim, a comunidade 

passa a ser o índice de amizade: quanto mais se possuir em 
comum algo com outrem, maior será a amizade. 

A comunidade exige o convívio, que deve ser definido “como 
a troca de pensamentos e palavras, e não como o do gado, pelo fato 
de pastar no mesmo lugar17." Os amigos querem passar o tempo 
juntos, partilhar a vida. A amizade é uma relação que demanda a 
presença do amigo. A distância afeta a amizade, pois ameaça erodir 
a relação: “Se a ausência for prolongada, parece originar um 
esquecimento da amizade, daí que se diga: muitas amizades 
terminam por falta de uma conversa18." A amizade não é um mero 
afeto, mas uma relação que gera comunidade. 

Toda comunidade demanda uma certa convergência de 

opiniões e pensamentos. Mas a concórdia19 exigida pela amizade não 
é o acordo sobre qualquer tipo de crença, mas “o acordo sobre os atos 

                                            
15 EN VIII, 9, 1159b 32-33. 

16 EE VII, 6, 1240a 37 – 1240b 2 

17 EN IX, 9, 1170b 13-14 

18 EN IX, 5, 1157b 13-14 

19 O termo usado por Aristóteles é homonoia: homo (mesmo) nous (pensamento). 
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que dizem respeito à vida comum20." A concórdia é particularmente 
evidente na amizade política, pois a comunidade política subsiste na 

concórdia e se desfaz na discórdia (stasis): “Há concórdia em uma 
cidade quando os cidadãos pensam do mesmo modo sobre o que lhes 
convém, escolhem as mesmas coisas e fazem em comum aquilo 
sobre o qual concordaram21." A concórdia diz assim respeito ao 

entendimento sobre aquilo que deve ser feito para que cada membro 
da relação da amizade possa alcançar a sua parte no bem comum. 

 
1.4 Particularidade 

 
A verdadeira amizade exige que se sinta afeição “pela 

maneira de ser de cada um22." E a maneira de ser de cada um se 

revela somente no interior de uma relação marcada pela 
benevolência e beneficência recíprocas, pela concórdia que viabiliza 
o convívio e a comunidade. Ora, uma relação que suporte todos 
estes predicados não pode ser geral, muito menos universal: ela se 
restringe a poucas pessoas particulares: “Ninguém é amigo de 
quem tem muitos amigos23." A intensidade da amizade depende da 
restrição de sua extensão: a amizade em sentido pleno só pode 
alcançar a poucos. 

De qualquer modo, a amizade sempre se dirige a este ser 
humano concreto, que é considerado pelo amigo como 
insubstituível. Quando Michel de Montaigne escreve sobre sua 
amizade com Etienne de la Boétie, ele diz: “Se insistirem para que 

eu diga porque o amava, sinto que não saberia expressar senão 
respondendo: porque era ele; porque era eu24." 

 

                                            
20 EE VII, 7, 1241a 16-17 

21 EN IX, 6, 1167a 26-27. 

22 EN VIII, 4, 1156b 12.” 

23 EE VII, 11, 1245 b 20-21 

24 Michel de Montaigne, “Da amizade”, p. 246 in M. Montaigne, Ensaios, vol. 1. 
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2. A virtude da caridade (Ágape) no novo testamento 
 

Os escritos do Novo Testamento são uma narrativa da vida, 
identidade e missão de Jesus de Nazaré. Se em outro tipo de 
experiência religiosa, pode-se dissociar o mensageiro da mensagem, 
ou seja, o mensageiro pode ser humano e a mensagem, divina, no 

cristianismo isto não ocorre: o mensageiro (Jesus) é a mensagem 
(Deus salva). O especificamente “cristão” no cristianismo se define a 
partir de Jesus Cristo, e somente a partir dele. 

Assim, a virtude cristã por excelência, a caridade (ágape) só 
pode ser entendida a partir da referência à Pessoa de Jesus Cristo. 
O Evangelho não anuncia uma doutrina ou uma ética: anuncia 
uma Pessoa, e a partir desta Pessoa, é que se torna possível 

articular uma doutrina e uma ética que podem ser denominadas 
“cristãs”. 

Deste modo, a virtude central do Evangelho, a caridade, só 
pode ser entendida em chave cristocêntrica. Confunde-se com 
freqüência o amor a Deus e o amor ao próximo com a caridade. 
Com efeito, a matéria da caridade é o amor a Deus e o amor ao 
próximo. Mas o mandamento do amor, dirigido a Deus e ao 
próximo constitui uma obrigação da lei natural, que diz respeito a 
todos os seres humanos, independente de qualquer revelação 
religiosa. Quando Tomás de Aquino comenta o Decálogo, que 
segundo sua argumentação, é apenas uma imposição revelada de 
deveres naturais, acessíveis à razão de qualquer um, ele diz:  

 

Os primeiros e principais preceitos da Lei são: Amarás o Senhor 
teu Deus e Amarás o teu próximo (...). Estes dois preceitos são 
preceitos primeiros e comuns da lei da natureza, os quais são 

evidentes por si à razão humana25. 
 

                                            
25 S.T. I-II, q. 100, a.3. Não há grifo no original. Cf. O capítulo “Lei natural e amor” em L.F. Barzotto, 
Teoria do Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017. 
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A caridade, por sua vez, é uma virtude sobrenatural. Ela une 
a matéria (conteúdo do mandamento) do amor a Deus e amor ao 

próximo àquilo que podemos denominar a Forma do Cristo. 
Segundo o brocardo medieval, forma dat esse, a forma dá o ser, ela 
faz com que algo seja o que é e não outra coisa. A caridade consiste 
em amar a Deus e ao próximo como Jesus Cristo ama, com o seu 

amor. É aqui que o ágape adquire sua identidade cristã própria. O 
apóstolo João, na sua primeira Epístola, na qual Deus vem definido 
como ágape (caridade), apresenta o mandamento do amor como 
sendo antigo e novo ao mesmo tempo: “Caríssimos, não vos 
escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo; e no, 
entanto, é um mandamento novo que vos escrevo26 ." É um 
mandamento antigo pela sua matéria (amor a Deus e amor ao 

próximo) e um mandamento novo pela sua forma (Jesus Cristo).  
No tocante ao amor ao próximo, observa-se no Evangelho de 

João em que Jesus, no discurso que precede a Paixão conhecido 
como Oração Sacerdotal, Jesus dá o mandamento do amor como 
conteúdo do seu testamento, do seu legado aos discípulos. Note-se 
como Ele vai alterar a formulação tradicional do mandamento, 
“Ama teu próximo como a ti mesmo”, e com isso Ele pode afirmar 
que está dando um novo mandamento: “Dou-vos um mandamento 
novo: que vos ameis uns aos outros. Como Eu vos amei, amai-vos 
uns aos outros”27 e ainda “Este é o meu mandamento: amai-vos 
uns aos outros como Eu vos amei. Ninguém tem maior amor do 
que aquele que dá a vida por seus amigos28." Neste como está a 

nova forma do mandamento: o amor deve ser praticado como, no 
modo em que Jesus o fez, na referência à sua Pessoa, à sua práxis e 
ao seu ensinamento. Jesus passa a fazer parte do mandamento 
como o seu critério definitivo: não mais o próprio ser humano é o 

padrão do mandamento do amor - “ama teu próximo como a ti 

                                            
26 1 João 2, 7a; 8a. 

27 João 13, 34. Não há grifo no original. 

28 João 15, 12-13. Não há grifo no original. 
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mesmo” – mas o próprio Jesus se erige em novo e definitivo padrão 
- “amai-vos uns aos outros como eu [Jesus] vos amei.” 

Assim, a caridade é uma virtude sobrenatural, que demanda 
a graça, isto é, uma participação na vida divina por meio do 
Espírito Santo. A prudência, a justiça e mesmo o amor ao próximo 
são virtudes naturais, demandam apenas o uso da razão e da 

vontade humanas. Ao contrário, as denominadas virtudes teologais 
– fé, esperança e caridade – são virtudes sobrenaturais, que não 
estão ao alcance das forças humanas, mas devem ser recebidas 
como um dom dos céus. 

Uma prova cabal de que a caridade é uma virtude 
sobrenatural que demanda a graça do Espírito Santo e uma 
configuração da pessoa à Jesus Cristo, está no diálogo em que este 

tem com Pedro, após a ressurreição29. Jesus pergunta três vezes a 
Pedro: “Simão, filho de João, tu me amas?” Pedro responde três 
vezes: “Sim, Senhor, tu sabes que te amo.” O que se deve notar é 
que o verbo utilizado por Jesus para “amar” é agapan, amar com 
amor-ágape/caridade, ao passo que nas três respostas de Pedro, 
este utiliza o verbo philein – amar com amor-philia/amizade. 
Pedro ainda não alcança amar com caridade. Seu amor a Jesus-
Deus é um amor natural, não sobrenatural. Só após a plena 
recepção e conhecimento de Jesus Cristo, operada pelo Espírito 
Santo no Pentecostes, é que ele poderá amar com amor-ágape30. 

A caridade, na práxis humana, não é uma relação, como a 
amizade, mas uma virtude. É uma qualidade pessoal, um hábito, 

que estrutura as ações e no limite, a vida da pessoa. Esta virtude, 
de natureza sobrenatural, é ensinada e exemplificada por Jesus nos 
Evangelhos e na interpretação que a comunidade cristã faz do Fato 
do Cristo e da sua palavra. 

A seguir, serão explicitadas quatro características da caridade. 
 

                                            
29 João 21, 15-17. Não há grifo no original 

30 Devo este argumento ao professor de teologia Manoel dos Santos. 
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2.1. Diferença 
 

O exemplo de Jesus, que reuniu em torno de si homens e 
mulheres, intelectuais (escribas) e pescadores, ricos e pobres, 
indica que o terreno propício para a caridade é a pluralidade 
humana: todos são diferentes, todos são incompletos, todos 

precisam de todos. 
Fiel ao ensinamento de Cristo, Paulo tematiza a Igreja, como 

comunidade fundada sobre a caridade, utilizando a metáfora do 
corpo. Como um corpo, a Igreja é composta de partes diferentes e 
interdependentes. É a caridade que vai permitir que cada um 
afirme sua diferença e sua complementaridade com os demais, de 
forma que a assembléia dos cristãos se autocompreenda como uma 

unidade na pluralidade:  
 
O corpo não se compõe de um só membros, mas de muitos. Se o 

pé disser: ‘Mão eu não sou, logo não pertenço ao corpo’, nem por 
isso deixará de fazer parte do corpo. E se a orelha disser: ‘Olho 
não sou, logo não pertenço ao corpo’, nem por isso deixará de 

fazer parte do corpo. Se o corpo fosse todo olho, onde estaria a 
audição? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? (...). Há, 
portanto, muitos membros, mas um só corpo. Não pode o olho 

dizer à mão: ‘Não preciso de ti’; nem tampouco pode a cabeça 
dizer aos pés: ‘Não preciso de vós’ (...). Deus dispôs o corpo de 

modo que não haja divisão no corpo, mas os membros tenham 
igual solicitude uns com os outros. Se um membro sofre, todos os 
membros compartilham seu sofrimento; se um membro é 

honrado, todos os membros compartilham sua alegria31. 
 

A consciência da radical insuficiência de cada um leva à 
solicitude mútua, à valorização das diferenças, à caridade. 

  

                                            
31 1 Coríntios 12, 14-26. 
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2.2. Gratuidade 
 

A consciência cristã reproduz a consciência de Jesus Cristo, 
de tudo ter recebido: “Meu Pai, que me deu tudo, é maior que 
todos32." Assim, de uma vida inteiramente posta sob o signo da 
dádiva - “O que é que possuis, que não tenhas recebido33?" - surge 

uma atitude de gratuidade: “De graça recebestes, de graça dai34." 
A caridade exclui, portanto, a ideia de reciprocidade nas 

relações com o próximo. Tudo é dom, e portanto, nada pode ser 
reservado para si, mas deve ser ofertado livremente ao outro, sem 
nada esperar ou exigir em retorno: 

 
Se amais os que vos amam, que graça alcançais? Pois até mesmo os 
pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem aos que 

vo-lo fazem, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores agem 
assim! E se emprestais àqueles de quem esperais receber, que graça 

alcançais? Até mesmo os pecadores emprestam aos pecadores para 
receber o equivalente. Muito pelo contrário, amai vossos inimigos, 
fazei o bem e emprestai sem receber coisa alguma em troca35. 

 

Recorde-se que em grego, graça, dom ou dádiva é charis, 
termo do qual deriva o termo latino charitas, caridade. 

 
2.3. Êxodo 

 
Jesus descreve a sua Encarnação, a vinda ao mundo para 

encontrar o ser humano desencaminhado pelo pecado como uma 
“saída”: “Saí do Pai e vim ao mundo36." Na lição de Tomás de 
Aquino, o amor leva a pessoa a sair (êxodo) de si mesma37.  

                                            
32 João 10, 29. 

33 1 Coríntios 4, 7. 

34 Mateus 10,8 

35 Lucas 6, 32-35a. 

36 João 16, 28. 

37 S.T. I-II, q. 28, a. 3. 
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Esta é uma característica central ao amor-ágape: a saída de 
si para ir ao encontro do outro, a negação de si para afirmar o 

outro, o esvaziamento de si para dar lugar ao outro: “Tende em vós 
o mesmo sentimento de Cristo Jesus: Ele tinha a condição divina 
(...), mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo38." 
A ideia é clara: assim como Jesus renunciou aos atributos gloriosos 

da condição divina que lhe eram próprios, saindo/deixando sua 
própria glória para vir ao encontro do ser humano ferido pelo 
pecado, todos devem ter em si o mesmo ‘sentimento’ - despojar-se 
da própria vida para afirmar a vida do outro. 

 
2.4. Universalidade 

 

Se a amizade se caracteriza pela particularidade, a caridade 
tem um alcance universal. Na parábola do samaritano (Lc 10, 25-
37), um legista, ciente da importância do mandamento do amor ao 
próximo, pergunta a Jesus: “E quem é o meu próximo?” Esta era 
uma questão candente na época de Jesus: “Quem é esse próximo 
que eu devo amar? O irmão, o familiar, o amigo, o estrangeiro ou 
até o inimigo39?" 

A resposta de Jesus não se resume a uma definição, mas 
fornece uma narrativa, em que um samaritano, um estrangeiro e 
um inimigo, socorre um homem, ferido por assaltantes, que jaz 
moribundo à beira de uma estrada. O samaritano cuida de suas 
feridas, carrega-o sobre seu próprio animal, conduziu-o a uma 

hospedaria e lhe presta cuidados. A pergunta do legista é então 
invertida por Jesus: “Quem foi o próximo do homem caído à beira 
da estrada?” O próximo revela-se não como aquele ser humano 
que por possuir certos predicados, é destinatário do amor, mas 

todo ser humano do qual nos aproximamos.  

                                            
38 Filipenses 2, 5-6. 

39 Conselho Pontifício para a promoção da Nova Evangelização, As parábolas da misericórdia, p.34. 
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Aqui, novamente, a referência da caridade é cristocêntrica: o 
amor-ágape de Jesus tem como horizonte a totalidade da 

humanidade. Santo Agostinho, comentando esta passagem, é 
seguido por Tomás de Aquino ao dizer que, no mandamento do 
amor ao próximo, “é claro que todo ser humano deve ser 
considerado próximo40." 

 
3. A dialética sem síntese da fraternidade 

 
A vinculação da fraternidade com a amizade e com a 

caridade tem o testemunho dos próprios textos clássicos que são 
trabalhados neste artigo. Assim, em Aristóteles, a amizade entre 
irmãos é paradigmática da comunidade – “os irmãos tem tudo em 

comum” 41  e da igualdade “os irmão são iguais entre si 42 ." 
Igualmente, para o Evangelho, todos fazem parte de uma mesma 
família, “pois um só é vosso Pai”43 e “todos vós sois irmãos44." 

Mas se definirmos a fraternidade como reconhecimento da 
pertença comum à “família humana” com seus deveres 
correspondentes, qual poderia ser o conteúdo dos deveres de 
fraternidade? Todos os seres humanos devem ser integrados em 
uma relação caracterizada pela igualdade, reciprocidade, comunidade 
e particularidade ou serem destinatários de uma virtude relacionada 
à diferença, gratuidade, êxodo e universalidade? 

O que a genealogia conceitual permite clarificar, em um 
primeiro momento, é a diferença entre amizade e a caridade, de 

um lado, e a fraternidade, do outro. 
Na amizade, a identidade funda a relação. O fato das pessoas 

serem virtuosas, úteis ou aprazíveis é que funda a relação de 

                                            
40 S.T. II-II, a. 25, q. 6 

41 EN VIII, 9, 1159b 33. 

42 EN VIII, 10, 1161a 5.  

43 Mateus 23, 9.  

44 Mateus 23, 8. 
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amizade virtuosa, utilitária ou hedonista. De outro lado, a caridade 
é uma virtude sobrenatural que reconhece no outro alguém amado 

e redimido por Jesus Cristo, a fraternidade é uma virtude natural, 
que reconhece no outro um membro da família humana, alguém 
que partilha com o agente moral a mesma humanidade. 

Além disso, ao contrário das suas ancestrais, a fraternidade é 

simultaneamente uma virtude e uma relação: é uma virtude que 
almeja transformar-se em relação. A virtude se expressa no 
reconhecimento do outro: “Você é humano como eu.” A relação, no 
reconhecimento mútuo da humanidade comum: “Eu e você somos 
humanos”.  

A virtude da fraternidade tem traços comuns com a virtude da 
caridade. Ela reconhece como irmão (membro da família humana) 

quem não é irmão (membro da família de parentesco), e o faz, em 
primeiro lugar, afirmando o outro na sua diferença: cada um tem um 
lugar próprio, único e irrepetível, no interior da família humana. Do 
mesmo modo, a fraternidade está marcada pela gratuidade: ela não 
espera que o outro reconheça a própria humanidade. Com efeito, a 
fraternidade continua a afirmar a humanidade do outro mesmo que 
este seja incapaz ou não queira retribuir o ato de reconhecimento. A 
fraternidade vincula-se a uma atitude de êxodo: de uma ruptura com 
as estruturas tradicionais de reconhecimento, em que o outro só é 
reconhecido na sua humanidade se tiver algum traço concreto em 
comum com o sujeito que reconhece. A fraternidade obriga a “sair de 
si”, dos seus esquemas enrijecidos, para reconhecer o estrangeiro, o 

outsider, o excluído, aquele em que os traços humanos foram 
desfigurados, como um membro da mesma família humana. O êxodo 
leva à universalidade: afastando-se dos modos estabelecidos de 
reconhecimento, pode-se reconhecer todos os seres humanos como 

membros da mesma família. 
Por sua vez, a fraternidade se vincula à amizade, pois 

também ela é uma relação, a relação que existe entre irmãos. 
Como relação, a fraternidade se caracteriza pela igualdade. Os 
irmãos são iguais pela origem, vida e destino. A fraternidade não é 
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compatível com a desigualdade. A igualdade está também ligada à 
reciprocidade: no interior da relação de fraternidade, cada um deve 

ter a mesma atitude em relação ao outro: cada um respeita no 
outro os direitos que quer para si e assume os deveres que atribui 
ao outro. A fraternidade implica, como a amizade, em uma 
comunidade, uma comunidade de livres (porque ser fraterno é 

uma decisão) e iguais. E, por fim, a fraternidade está relacionada à 
particularidade, no sentido de que a fraternidade, como relação, se 
autolimita: assim como o que é devido aos membros de uma 
relação familiar não pode ser estendido com facilidade aos não-
membros, a fraternidade como relação concreta, efetiva, conhece 
limites temporais e espaciais45. 

Aqui tem-se a dialética da fraternidade: a virtude da 

fraternidade presidindo o reconhecimento do outro e a relação da 
fraternidade criando o vínculo com o outro. A virtude é o elemento 
dinâmico, pessoal, que tem na relação o seu momento de 
estabilidade. A virtude é o início da relação: a relação é o 
acabamento, a perfeição da virtude.  

Assim, imagine-se a situação em que pessoas vulneráveis 
devem ser auxiliadas. 

A fraternidade como virtude permite que se reconheça no 
outro, qualquer outro, um membro da família humana 
(universalidade), obrigando a pessoa a sair da sua zona de conforto 
para ir ao encontro do outro (êxodo), prestando todo auxílio 
possível, sem nada esperar em troca (gratuidade). Este auxílio deve 

ser proporcionado às peculiaridades da pessoa (diferença). Mas 
este auxílio não pode eternizar-se na dimensão unilateral da 
virtude, mas deve desembocar na dimensão bilateral da relação. A 
pessoa deve ser colocada em condições de autonomia, em que 

possa responder por sua própria vida, saindo de uma situação de 
dependência (igualdade). A pessoa deve poder também ela 

                                            
45 Bem entendido: conhece limites na sua efetivação, que sempre se dá aqui e agora, mas não na sua 
pretensão, que abarca a humanidade como um todo, incluindo as futuras gerações. 
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contribuir para o bem dos demais (reciprocidade), e não ser uma 
destinatária passiva da benevolência alheia, mas participando 

ativamente da vida comum (comunidade). E também esta relação 
estará marcada pela situação de tempo e lugar, e outras 
circunstâncias (particularidade). A relação de fraternidade tem as 
marcas da finitude humana: ela se dá aqui e agora. A virtude mira 

o universal e está sempre abrindo a relação, mas esta última, como 
tudo que é humano, só se efetiva na situação concreta. 

 
Considerações finais 

 
A fraternidade é um conceito híbrido: como virtude, ela está 

aparentada à caridade. Como relação, vincula-se à amizade. A 

virtude fecunda a relação, e a relação concretiza a virtude.  
Assim, a fraternidade é um modo de estar no mundo. Um 

hábito/virtude que deve informar os atos humanos e uma relação 
que deve tomar corpo entre seres humanos. É o modo humano de 
existir entre seres humanos. 
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Introduction 
 

The hypothesis of this paper is that legal positivism does 
depend on the non plausibility of strong moral cognitivism, 
because of the non necessary connection thesis between law and 
morality that legal positivism is supposed to acknowledge. The 

paper concludes that only based on strong moral cognitivism is 
consistent to sustain the typical non-positivistic thesis of the 
necessary connection between law and morality. Habermas’s 
Philosophy of law is confronted with both positions. 

 
1. Moral cognitivism and the foundation of morality and law 

 

According to Habermas, a first type of cognitivism is strong 
moral cognitivism aims to support the validity of moral norms: 
"seeks [...] to take account of the categorical validity claim of moral 
obligations4. The main aim of a moral theory is to ground, justify, 
moral principles. Though the following position is not that of 
Habermas, it could be considered a radical formulation of strong 
moral cognitivism: it is the commitment to the fact that moral 
truths “are independent of our moral thinking, a foundationalist 
epistemology according to which our moral knowledge is based 
ultimately on self-evident moral truths5. Kant’s Moral Theory could 
be taken as an exemplar of a strong moral cognitivist position. 
Obviously, Habermas himself claims that his own moral theory is 

one of strong moral cognitivism, despite being a processual one. 
As a second type of cognitivism, weak moral cognitivism 

“opens up a form of rational assessment of evaluative 
orientations6. It is weak because it depends on some specifics and 

                                            
4 HABERMAS, Jürgen. The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory, p. 6. 

5 BRINK, David O. Moral Realism and the Foundations of Ethics, p. 3. 

6 HABERMAS, Jürgen. The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory, p. 6. 
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circumstances, like the aim of happiness. Exemplary of this 
position would be the Aristotelian ethics.  

 Concerning noncognitivism, Habermas presents two types. 
The first is Weak moral noncognitivism: “On such accounts, the 
supposedly objectively grounded positions and judgments of 
morally judging subjects in fact merely express rational motives, 

be they feelings or interests, justified in a purposive-rational 
manner7. An example of this type would be the Hobbes contractual 
model, and certain forms of utilitarianism. 

Finally, strong moral noncognitivism, by its turn, searches 
unmask strong moral cognitivism as an illusion: “Strong 
noncognitivism tries to unmask the presumed cognitive content of 
moral language in general as an illusion8. Stevenson’s emotivism 

would be a model for this last type. He says that there is no 
rational or empirical method of treatment of ethics. In ethics there 
is only persuasion, but it is not rational9. According to Stevenson, 
the only intelligible part of all philosophical ethical theories, from 
Plato to Kant, it is the power of them to influence attitudes10. 

The following table summarize the topic:  
 

 

                                            
7 HABERMAS, Jürgen. The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory, p. 6. 

8  HABERMAS, Jürgen. The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory, p. 5. “The 

noncognitivist position relies primarily on two arguments: first, the fact that disputes about basic 

moral principles ordinarily do not issue in agreement, and second, the failure, discussed above, of all 
attempts to explain what it might mean for normative propositions to be true, whether such 

attempts be along intuitionist lines or in terms of either the classical idea of natural law (which I will 

not go into here) or an ethics of material value a la Scheler and Hartmann.” [HABERMAS, Jürgen. 
Moral Consciousness and Communicative Action, p. 56]. 

9 STEVENSON, Charles Leslie. The Emotive Meaning of Ethical Terms. Mind. Vol. 46, No. 181, 1937, p. 29. 

10 STEVENSON, Charles Leslie. The Emotive Meaning of Ethical Terms. Mind. Vol. 46, No. 181, 1937, 

p. 31. He sustains: “I may add that if ‘X is good’ is essentially a vehicle for suggestion, it is scarcely a 

statement which philosophers, any more than many other men, are called upon to make. […] Ethical 
statements are social instruments. They are used in a cooperative enterprise in which we are 

mutually adjusting ourselves to the interests of others. Philosophers have a part in this, as do all 

men, but not the major part.” [STEVENSON, Charles Leslie. The Emotive Meaning of Ethical Terms. 
Mind. Vol. 46, No. 181, 1937, p. 31]. 



426 | Filosofia & Direito: um diálogo necessário para a Justiça 
 

 Strong Weak 

Moral cognitivism Kant Aristotle 

Moral noncognitivism Stevenson Hobbes 

 

2. Moral cognitivism and the application of morality and law 
 
The above typology can be used in order to build a model for 

another typology, namely that concerning the application of norms 
in morality and law. Habermas’s definitions presented above have 
taken into account the foundation or justification of moral norms, 
their cognitive content. As can be seen in his typology, Habermas 
did not considered the problem of the application of norms11. This 
paper sustains that the consideration of problems related to the 
application of norms results in a typology in an analogous sense of 

the classification concerning the foundation of moral theories. At 
least, it will be necessary to create an equivalent typology for the 
application of moral and legal concepts. 

Applications issues are very important for moral and legal 
theories. Rawls, for example, carried out the distinction between 
concept and conceptions that remember grounded moral 
principles being applied in different ways: “Thus it seems natural 
to think of the concept of justice as distinct from the various 
conceptions of justice 12 . The problem can be measured by 
Habermas's assertion that "[…] no rule is able to regulate its own 
application13. Interestingly, the same phrase is found in the chapter 

                                            
11 ALEXY, Robert. Justification and Application of Norms. Ratio Juris. Vol. 6 nº. 2, 1993, p. 157-170; 
GÜNTHER, Klaus. The Sense of Appropriateness: application discourses in morality and law. 

12 RAWLS, John. A Theory of Justice. [Revised Edition], p. 5, §1. Rawls refer Hart as the origin of the 

distinction. According to Hart a precept as “treat like cases alike” is an “empty form” that “cannot 
afford any determinate guide to conduct” [HART, H. L. A. The Concept of Law, p. 159]. He says that 

“there is much room for doubt and dispute. Fundamental differences, in general moral and political 

outlook, may lead to irreconcilable differences and disagreement as to what characteristics of human 

beings are to be taken as relevant for the criticism of law as unjust” [[HART, H. L. A. The Concept of 
Law, p. 161].  

13 HABERMAS, Jürgen. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and 
Democracy, p. 199. 
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where Hart is dealing with the skepticism of rules “They [canons 
of interpretation] cannot, any more than other rules, provide for 

their own interpretations14. A new typology adapted to this isssues 
is justified by the problems involved in the application of norms, 
especially those of vagueness and indeterminacy. In fact, are 
sources of indeterminacy15: vagueness, imprecision, open texture, 

incompleteness, incommensurability, immensurability, 
contestability, family resemblance, dummy standards, pragmatic 
vagueness, ambiguity. Indeed, in chap. VII of his book, Hart refers 
to the open texture of law. An author such as Habermas takes by 
granted the indeterminacy of norms16. 

The conclusion from the above argument is that problems 
with the application of moral principles means that such principles 

do not fulfill the epistemological function of say clearly and 
precisely what to do. For instance, if morality doesn’t say with 
certainty if euthanasia or abortion are correct, how is it possible to 
connect law and morality? In this sense, legal precepts should 
fulfill the role to know what to do. If the rules were not capable of 
this determination, all of them will be only broad duties of virtue 
like they were thought by Kant in his Doctrine of Virtue. However, 
the legal system does not survive by virtue, by definition17. 

One of the most central objections of legal positivism against 
morality is its cognitive indeterminacy. In fact, Kelsen18, Hart19, and 
even Weber20 sustain this position. In this vein, Habermas himself 

                                            
14 HART, H. L. A. The Concept of Law, p. 126. 

15 ENDICOTT, Timothy A. O. Vagueness in Law, chap. 3. 

16 Chap. 5 of Between Facts and Norms is entitled ‘The Indeterminacy of Law and the Rationality of 
Adjudication.’ 

17 “Right and authorization to use coercion therefore mean one and the same thing.” [KANT, 
Immanuel. Practical philosophy, p. 389 [6: 232]]. 

18 Kelsen advocates relativism [KELSEN, Hans. Teoria pura do direito, p. 53, 69s], and also the 
indeterminacy of justice [KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do Estado, p. 14-15].  

19 HART, H. L. A. The Concept of Law, p. 164. 

20 WEBER, Max. Wirtschaft und Gesellschaft, Kap. VII. 
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admits that his advocated communicative rationality does not 
provide substantive guidance for action21. 

The main subject regarding the application of morality and 
law can be summarized as follows:  

 

Strong cognitivism Either it does not recognize the problem of 
indeterminacy in the application of norms, or 

recognize it but sustains the possibility to offer a 
theory able to present the right answer to the case 

without discretion and arbitrariness in the decision. 
The application, in general, is a special case of moral 
discourse. 

Weak Cognitivism It recognizes the problem of indeterminacy, but aims 
to offer some sort of justification for decisions, 

although not based solely on moral grounds.  
Limited discretion and no arbitrariness. 

Weak 
noncognitivism 

Recognizes the problem of indeterminacy, but offers 
circumstantial justifications for the decision.  

Limited discretion and limited arbitrariness. 

Strong 

noncognitivism 

Norms are indeterminate and require an authority 

that applies them with full discretion and arbitrariness. 

 

If the criterion for weakening cognitivism were 
indeterminacy, few cognitive theories would be considered strong. 
So was taken the criterion of discretion and arbitrariness for the 
typology presented above. First, because they are explicitly 
mentioned by Hart22. Secondly, because Dworkin characterizes 
positivism by the discretion thesis, beside of the pedigree thesis, 

and the obligation thesis23. Thus, what disqualifies a theory as 

                                            
21 “Communicative reason thus makes an orientation to validity claims possible, but it does not itself 
supply any substantive orientation for managing practical tasks—it is neither informative nor 

immediately practical.” [HABERMAS, Jürgen. Between Facts and Norms: Contributions to a 
Discourse Theory of Law and Democracy, p. 115].  

22 HART, H. L. A. The Concept of Law, p. 273. [Postscript]. 

23 DWORKIN, Ronald. Taking Rights Seriously, p. 15. Reprinted from DWORKIN, Ronald. The Models 
of Rules. University of Chicago Law Review. N. 14, 1967. Shapiro maintains that the obligation thesis 

‘is the counterpart of the Discretion Thesis for ‘legal obligation’” [SHAPIRO, Scott J. The “Hart-
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strong cognitivism is discretion. The arbitrariness, in turn, 
disqualify a theory as cognitive, be it strong or weak. 

The two kinds of typologies, about foundation and 
application, can be intertwined. Thus, Habermas, for example, 
assigns indeterminacy to application, but no to justification, or 
attach more indeterminacy to application than to justification24. 

Even Kant, according to some scholars, is dubious in relation to 
this point25. Moreover, it will be necessary to ask if the recognition 
of indeterminacy problems in the application dimension does not 
imply a weakening of the cognitive aspect of the foundation 
dimension. For instance, Bobbio supported the view that it is an 
illusion want to establish an absolute foundation for human rights, 
being the first reason (which are four in number) for such an 

illusion precisely the practical vagueness of human rights26. 
 

3. Law and morality 
 
Legal positivism can be defined by the separation thesis 

between law and morals27: “All positivistic theories defend the 
separation thesis, which says that the concept of Law is to be 
defined such that no moral elements are included. The separation 
thesis presupposes that there is no conceptually necessary 

                                                                                             
Dworkin” Debate: A Short Guide for the Perplexed. [Michigan Law School] Public Law and Legal 
Theory Working Paper Series. Working Paper No. 77, March 2007, p. 8]. 

24 “Problems of norm justification do not present the real difficulties. Normally, the basic principles 
themselves—entailing such duties as equal respect for each person, distributive justice, benevolence 

toward the needy, loyalty, and sincerity—are not disputed. Rather, the abstractness of these highly 

generalized norms leads to problems of application as soon as a conflict reaches beyond the routine 
interactions in familiar contexts. Complex operations are required to reach a decision in cases of this 

sort.” [HABERMAS, Jürgen. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law 
and Democracy, p. 115]. 

25 WALDRON, Jeremy. Kant's Legal Positivism. Harvard Law Review. N. 109, 1995-1996, p. 1535-
1566. 

26 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos, p. 17. 

27 VOLPATO DUTRA, Delamar José. Positivismo jurídico inclusivo e positivismo jurídico exclusivo. In 
BUENO, Roberto (Org.). Racionalidade, justiça e direito: ensaios em filosofia do Direito, p. 141-158. 
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connection between law and morality28. Accordingly, the analysis 
of the content of the laws is irrelevant to its legal validity, as says 

Kelsen: “Therefore any kind of content might be law29. In an 
opposite view, non-positivist theories sustain the connection thesis 
between law and morality: “By contrast to the positivistic theories, 
all non-positivistic theories defend the connection thesis, which 

says that the concept of law is to be defined such that moral 
elements are included30.” Because of these theses, it’s possible to 
understand why Shapiro argues that the essence of the debate that 
took place between Hart and Dworkin has as the key issue 
precisely the relationship between law and morality. According to 
him, the focal point of contention between Hart and Dworkin was 
neither the discretion thesis nor the model of rules31. 

In fact, the separation thesis was clearly advocated by 
Kelsen 32 . Associated with the separation thesis it is possible 
acknowledge his noncognitivistic view about morality33. Kelsen is 
aware that a different answer for the problem would require “to 
determine what must be considered good and evil, just and unjust, 
under all circumstances 34 .” Therefore, only a strong moral 
cognitivist theory could support a necessary connection between 

                                            
28 ALEXY, Robert. The Argument from Injustice. A Reply to Legal Positivism, p. 3. Kelsen, on this 

matter, denies explicitly the Augustine’s thesis concerning the relation between law and morals 
[KELSEN, Hans. Teoria pura do direito, p. 52]. 

29 KELSEN, Hans. Pure Theory of Law, §34(c), p. 198.  

30 ALEXY, Robert. The Argument from Injustice. A Reply to Legal Positivism, p. 4. 

31 SHAPIRO, Scott J. The “Hart-Dworkin” Debate: A Short Guide for the Perplexed. [Michigan Law 
School] Public Law and Legal Theory Working Paper Series. Working Paper No. 77, March 2007. 

32 “The thesis, widely accepted by traditional science of Law but rejected by the Pure Theory of Law, 
that the Law by its nature must be moral and that an immoral social order is not a legal order, 

presupposes an absolute moral order, that is, one valid at all times and places. Otherwise it would 

not be possible to evaluate a positive social order by a fixed standard of right and wrong, 
independent of time and place.” [KELSEN, Hans. Pure Theory of Law, p. 68]. 

33 “Moral values are only relative […]. In view of the extraordinary heterogeneity, however, of what 

men in fact have considered as good or evil, just or unjust, at different times and in different places, 
no element common to the contents of the various moral orders is detectable.” [KELSEN, Hans. Pure 
Theory of Law, p. 64]. 

34 KELSEN, Hans. Pure Theory of Law, p. 65. 
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law and morality. In fact, it is possible find such a theory in 
Aquinas and Augustinus: “Nam mihi lex esse non videtur, quae 

iusta non fuerit35;” "non lex sed legis corruptio36;” “lex tyrannica [. . 
.] non est simpliciter lex37.” 

The connection between moral cognitivism and the positivist 
theories of law was suggested by Hart 38 . According to this 

framework, the hypothesis is that the affirmation or denial of 
moral cognitivism, either within the justification aspect or within 
the application aspect, is of capital importance for to understand 
legal positivism. Alexy seems to have realized clearly that the non-
cognitivistic thesis is at the very basis of the separation thesis or at 
least constitutes a strong argument in favor of that thesis39. Also it 
is important to stress, for the present research, that Alexy 

establishes a clear connection between morality and human rights. 
For him, if human rights can be justified in an absolute way, then 
legal positivism would be refuted.  

Until now, it is possible summarize the main points as 
follows: 

 

                                            
35 SAINT AUGUSTIN. De libero arbitrio. [Oeuvres de Saint Augustin; VI. Dialogues Philosophiques; 

ed. F. J. Thonnard]. 2. ed., Paris: Desclée, 1952, I. V. 11. [“A law that is not just would not seem to me 
to be a law.”] 

36 Summa Theologiae. I-II, q. 95, r. 4. 

37 Summa Theologiae. I-II, q. 92 art. 1, 4. 

38 “The expression 'positivism' is used in contemporary Anglo-American literature to designate one 

or more of the following contentions: (I) that laws are commands of human beings; (2) that there is 

no necessary connection between law and morals, or law as it is and law as it ought to be; (3) that 

the analysis or study of meanings of legal concepts is an important study to be distinguished from 
(though in no way hostile to) historical inquiries, sociological inquiries, and the critical appraisal of 

law in terms of morals, social aims, functions, &c.; (4) that a legal system is a 'closed logical system' 

in which correct decisions can be deduced from predetermined legal rules by logical means alone; 
(5) that moral judgments cannot be established, as statements of fact can, by rational argument, 

evidence or proof ('non cognitivism in ethics'). Bentham and Austin held the views expressed in (I), 

(2), and (3) but not those in (4) and (5); Kelsen holds those expressed in (2), (3), and (5) but not 

those in (I) or (4). Contention (4) is often ascribed to 'analytical jurists' but apparently without good 
reason.” [HART, H. L. A. The Concept of Law, p. 302. It is a note to the p. 185 of the chap. IX]. 

39 ALEXY, Robert. The Argument from Injustice. A Reply to Legal Positivism, p. 53-55. See also ALEXY, 
Robert. Law, Morality, and the Existence of Human Rights. Ratio Juris. V. 25, n. 1, 2012, p. 2–14. 
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• It is consistent to support (a) strong moral cognitivism, 
(b) problems in application, and advocate the non-

necessary connection between law and morality; 
• It is consistent to support strong moral cognitivism in 

foundation and application, and sustain the necessary 
connection between law and morality; 

• It is inconsistent to sustain weak moral cognitivism or 
strong moral non-cognitivism, be in foundation or in 
application, and the necessary connection between law 
and morality. 

 
In the debate with Rawls, Habermas addressed a criticism to 

Rawls’s overlapping consensus. According to Habermas, strong 

moral foundation of tolerance was important to bring to an end 
the religious wars: “But could the religious conflicts have been 
brought to an end if the principle of tolerance and freedom of 
belief and conscience had not been able to appeal, with good 
reasons, to a moral validity independent of religion and 
metaphysics 40 ?” Habermas seems to support that a strong 
foundation of human rights is crucial to account for the motivation 
to comply with them. He explains this thesis in a footnote to the 
Theory of Communicative Action as a conceptual need involved in 
acting according rules: 

 

[...] but when we use the concept of normatively regulated action 
we have to describe the actors as if they consider the legitimacy 
of action norms to be basically open to objective appraisal […]. 

Otherwise they would not take the concept of a world of 
legitimately regulated interpersonal relations as the basis of their 
action and could not orient themselves to valid norms but only o 

social facts. Acting in a norm-conformative attitude requires an 

                                            
40 HABERMAS, Jürgen. The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory, p. 67. In this respect, 

Habermas advocates a relative justification of social rights: “the category of social and ecological 

rights [...] can be justified only in relative terms.” [HABERMAS, Jürgen. Between Facts and Norms: 
Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy, p. 123]. 
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intuitive understanding of normative validity; and this concept 

presupposes some possibility or other of normative grounding41.  
 

He recognizes that this conceptual necessity could be the 
result of a linguistic misunderstanding, illustrated by emotivism 
and decisionism. This conceptual necessity led Habermas to link 
the stability of a social order to the recognition of its righteousness. 

Without the conviction on the validity of fair rules, social order 
would become unstable. Although the last note to the preface to 
the 3rd. edition of Theory of Communicative Action, 1984, turn up 
the conceptual necessity into a merely gradual difference between 
power accepted as fact and power accepted based on a normative 
validity, he never broke completely with the mentioned conceptual 
necessity. This is what clearly appears in his dialogue with Rawls 

and his treatment of the free-rider problem42.  
Raz, by his turn, express a similar point. According to him, 

despite the apparent modesty of Rawls theory as A Theory of 
Justice apparent in terms such as overlapping consensus, in fact, he 
is arguing for The Theory of Justice, in other words, he is 
sustaining his Theory as the true one, at least for us nowadays43. 

The point is that today moral rights have a big impact not 
only in law in general, but specially in jurisdiction, in the 
application of the law in almost every constitutional state. Because 
of this, the role of supreme courts has been redesigned and has 
even been criticized by many scholars44. In this sense, the debate 

Hart/Dworkin makes a good case for studying the implication of 
moral rights on jurisdiction. 
 

                                            
41 HABERMAS, Jürgen. Theory of Communicative Action, p. 420 fn. 

42 HABERMAS, Jürgen. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and 
Democracy, p. 166. HABERMAS, Jürgen. The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory, p. 15, 80. 

43 RAZ, Joseph. Facing Diversity: The Case of Epistemic Abstinence. Philosophy & Public Affairs. Vol. 
19, No. 1, 1990, p. 15. 

44 ELY, John Hart. Democracy and Distrust: a Theory of Judicial Review. 
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4. Is Habermas’s theory of law a kind of sui generis legal 
positivism? 

 
In Between Facts and Norms Habermas made very clear the 

neutrality of D, the Discourse principle, in relation to law and 
morality45. The consequence of this thesis is that the two principles 

that follow from D are distinct: the moral principle and the 
principle of democracy. This distinction entail another, between 
morality (or justice) and legitimacy. It is supposed that legitimacy 
applies directly to law. In this regards, despite the advice made by 
Habermas himself that the kind of issues, contributions, and 
reason in each of the two principles should not be limited a 
fortiori46, suggesting a possible overlap between both principles, 

critical aspects have been raised against this neutrality thesis of D. 
Apel critized the lack of moral justification of legal 

coercion47. Some have even accused Habermas of a kind of sui 
generis positivism: “Habermas defends a novel version of legal 
positivism48.” Hedrick is emphatic in suggesting a kind of relation 
between Habermas’s philosophy of law and the legal positivism of 
Hart and even Kelsen:  

 

Moreover, a major concern of Between Facts and Norms is to 
distinguish moral norms from legal norms without subordinating 
the latter to the former, as is standard practice in natural law 

approaches up through Dworkin. The similarity here between 
Habermas’s position and that of modern legal positivism—in 

                                            
45 HABERMAS, Jürgen. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and 
Democracy, p. 107. 

46 HABERMAS, Jürgen. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and 
Democracy, p. 108. 

47 APEL, Karl-Otto, OLIVEIRA, Manfredo Araújo de, MOREIRA, Luiz. Com Habermas, contra 

Habermas: direito, discurso e democracia, p. 224. See also VOLPATO DUTRA, Delamar José. Apel 

versus Habermas: como dissolver a ética discursiva para salvaguardá-la juridicamente. Kriterion. V. 
51, 2010, p. 103-116. 

48 MAHONEY, Jon. Rights without Dignity? Some Critical Reflections on Habermas’s Procedural 
Model of Law and Democracy. Philosophy & Social Criticism. V. 27, n. 3, 2001, p. 25. 
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particular the work of Hans Kelsen and H. L. A. Hart—is notable, 

complete with their collective insistence that a failure to 
distinguish clearly between moral questions and questions of 
legal validity leads to ‘confusion’ or ‘muddled analyses.’ And as 

with the legal positivists, the point of this move is not to insulate 
law from moral criticism, but to insist on the value, for the 
purposes of theoretical clarity, of distinguishing between 

different kinds of validity49. 
 

Others, like Heck50 and Kettner51 have seen in Habermas 
thesis a kind of eclipse of discursive ethics in the domain of law 
and politics. 

In face of this reaction is convenient to scrutinize why 
Habermas made such a neutralization of D, and the consequent 
distinction between morality (justice) and legitimacy. The 

hypothesis of this paper is that such a view has strict connections 
with the above discussion concerning the cognitivistic and non-
cognitivistic aspects of discursive ethics. To be sure, discourse 
ethics is a universalistic and cognitivistic ethics, but it is also 
formal, this means, processual. The processual accent of discursive 
ethics will imply some deficits concerning the contents of norms, 
as Habermas himself highlights. One of this aspects is justly the 
cognitive one52. So, Habermas sustains a kind of division of labor, a 
kind of complementarity between law and morals. Legitimacy is a 
less normatively exigent justification of norms than the 
justification under the moral point of view or the point of view of 

justice, and legitimacy is the kind of justification appropriate to 

                                            
49 HEDRICK, Todd. Rawls and Habermas: Reason, Pluralism, and the Claims of Political Philosophy, 
p. 86-7. 

50 HECK, José N. Razão prática: uma questão de palavras? A controvérsia Habermas/Kant sobre 
moral e direito. Kant e-prints. Campinas: Série 2, v. 1, n.1, 2006, p. 19-30. 

51 KETTNER, Matthias. The Disappearance of Discourse Ethics in Habermas´s Between Facts and 

Norms. IN BAYNES, Kenneth, SCHOMBERG, René von. Essays on Habermas´s “Between Facts and 
Norms”, p. 201-218. 

52 KETTNER, Matthias. The Disappearance of Discourse Ethics in Habermas´s Between Facts and 

Norms. IN BAYNES, Kenneth, SCHOMBERG, René von. Essays on Habermas´s “Between Facts and 
Norms”, p. 114. 
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law, according to Habermas. So, under pragmatic aspects, it is 
possible to say, is better to comply with legitimate juridical norms 

issued by authorities, despite the fact that they can carry some 
degree of injustice.  

In this regards is that his theory of law could be 
characterized as a kind of sui generis positivism. As suggested by 

Hedrick, there are similarities between Hart’s positivism and 
Habermas’s legal philosophy. Hart called the attention to the 
defects of system of primary rules of obligations, being its 
uncertainty concerning “to what the rules are or as to the precise 
scope of some given rule,” the second is static character of the 
rules, and the third one inefficiency of the “inefficiency of the 
diffuse social pressure by which the rules are maintained53.” The 

remedy to these defects is provided by a legal system, specially by 
its authoritative character. Of course, Hart is aware of the 
problems that a legal system could rise: “[…] run in the interests of 
the dominant group […]54.” 

So a legal positive system has clear advantages compared to 
a pre-legal form of life. The first defect appointed by Hart could be 
appreciate also as moral disagreement, justly Waldron’s position55. 
In this regards, Waldron quotes Hobbes in chapter V of Leviathan 
to make very clear the point in question:  

 

and when men that think themselves wiser than all others, 
clamour and demand right reason for judge; yet seek no more, 
but that things should be determined, by no other men's reason 

but their own, it is as intolerable in the society of men, as it is in 
play after trump is turned, to use for trump on every occasion, 
that suite whereof they have most in their hand. 

 

According to Waldron: 
 

                                            
53 HART, H. L. A. 1994. The Concept of Law, p. 93. 

54 HART, H. L. A. 1994. The Concept of Law, p. 202. 

55 WALDRON, Jeremy. Law and Disagreement, p. 187. 
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it is clear that no one can believe his view of justice is right 

reason (and hence appropriately ours) merely because he is 
convinced (even if rightly) that his view is really correct. […] 
Indeed, every democratic system embodies to some degree the 

principle that certain officials are empowered to take decision in 
the name of the whole society on the basis of their own views 
about justice. This is how most political system actually solve the 

problem of settling on social choices in the face o justice-
disagreements: we designate one of the contestant views as the 

one to govern us for time being56. 
 

When Habermas comments Waldron’s ideas he says that he 
not embrace the “[…] non-cognitivist foundation of classical legal 
positivism […]57,” but instead what he calls epistemic pluralism, 
meaning: “epistemic indeterminacy of interpretation as it is 

perceived also from a participant’s point of view on the one hand, 

and noncognitivism as a position of moral philosophy and legal 
theory on the other 58 .” The persistence of actual moral 
disagreement is taken by Waldron as indicative that an impartial 
view from nowhere is not available. Because of that “the epistemic 
pluralist, like the positivist, must look to find a source that confers 
legitimacy upon law apart from its content59.” This is precisely the 
kind of remedy proposed by Hart’s secondary rules, that are more 
processual than substantive. Of course, Habermas have his own 
processual conception of law’s legitimacy, but his definition of law 
resembles a lot that proposed by Hart as system of primary and 
secondary rules: “By ‘law’ I understand modern enacted law, 

                                            
56 WALDRON, Jeremy. Law and Disagreement. Oxford: Oxford University Press, 1999, p. 203. 

57 HABERMAS, Jürgen. On Law and Disagreement. Some Comments on “Interpretative Pluralism”. 
Ratio Juris. V. 16, N. 2, 2003, p. 189. 

58 HABERMAS, Jürgen. On Law and Disagreement. Some Comments on “Interpretative Pluralism”. 
Ratio Juris. V. 16, N. 2, 2003, p. 189. 

59 HABERMAS, Jürgen. On Law and Disagreement. Some Comments on “Interpretative Pluralism”. 
Ratio Juris. V. 16, N. 2, 2003, p. 190. 
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which claims to be legitimate in terms of its possible justification 
as well as binding in its interpretation and enforcement60.” 
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Diego Mas e a primeira metafísica sistemática 
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Introdução 

 
O presente artigo pretende verificar a importância, a 

contribuição e uma análise crítica da obra de Diego Mas, 
considerado o autor de uma das primeiras obras sistemáticas sobre 

a Metafísica. O problema do presente texto está em verificar a 
relevância, originalidade e impacto da sua obra nos estudos 
posteriores sobre o tema, bem como sobre o pensamento filosófico. 

 

1. Contexto histórico e breve biografia pessoal 
 
O período no qual Diego Mas (1553-1608) viveu é 

considerado o século de ouro da Filosofia espanhola, onde se 
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destacaram gigantes como Francisco de Vitória, Francisco Suarez, 
Domingo de Soto e tantos outros como Molina, Bánez e Vives. A 

produção de Diego Mas quedou no esquecimento nas duras 
palavras de Jordán Gallego Salvadores. O veredito é escrito por um 
autor que minunciosamente analisou a obra do autor, estudos 
sobre este e sobre os escolásticos contemporâneos. Ao final da 

leitura encontramos um texto claramente favorável a Mas e que 
vaticina o legado histórico desse grande teórico2. 

Diego Mas nasceu em Villarreal de los Infantes, província de 
Castellón de la Plana. Estudou na Universidade de Valencia, tendo 
recebido o título de Laureado em Artes e Auditor de Teologia. Em 
1574, se sagra na ordem dominicana em San Esteban, iniciando, 
nesse mesmo ano, na Ordem de Predicatores, ordenando-se 

sacerdote em 1579. A Universidade contava nesse momento com as 
figuras exponenciais de Vitoria, Soto, Cano, entre outros. Tornou-
se catedrático na Universidade de Valencia em 1581, passando a 
lecionar sobre Aristóteles. Sagrou-se doutor em Teologia em 1588. 

Diego Mas possui extensa obra filosófica, especialmente 
destinada a comentar toda obra de Aristóteles sobre a Física e seu 
intento geral foi a tentativa de retomar a autêntica e genuína 
filosofia tradicional3. Para tanto, escreveu Comentários às obras 
aristotélicas, manuscritos variados, escritos teológicos e biografia 
de santos da Igreja Católica. 

Jordan Gallego Salvadore apresenta três fatores capitais que 
influenciaram fortemente a obra do Padre Mas: a filiação 

salmatina, a luta contra a escolástica decadente e o conhecimento 
das doutrinas renascentistas. A sua formação foi imensamente 
marcada pelo ambiente e espírito de Salamanca, por onde 
passaram os seus mestres de Soto, Vitoria, Cano, Báñez e Medina. 

                                            
2 SALVADORES, Jordán Gallego. El Maestro Diego Mas y su tratado de Metafísica. Jordán Gallego. In 
MAS, Diego. Distinción metafísica sobre el ente e sus propriedades, p. 01. 

3 SALVADORES, Jordán Gallego. El Maestro Diego Mas y su tratado de Metafísica. Jordán Gallego. In 
MAS, Diego. Distinción metafísica sobre el ente e sus propriedades, p. 32. 
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A decadência da escolástica na Universidade de Valência está 
identificada na proeminência das escolas nominalistas e na 

profusão de doutrinas filosóficas. Em verdade, havia uma luta 
contra as novas tendências nominalistas e contra as interpretações 
não-tradicionais. A crise não era meramente teórica. Apesar da 
Espanha estar em seu século de ouro, nem todas as notícias 

econômicas eram douradas. Havia uma grave crise financeira na 
Universidade, que impunha a redução de salários, de cargos e 
recursos para a Universidade4. 

Mas foi também um conhecedor das tendências críticas e 
renovadoras da renascença, tais como dos autores Ficino, Valla, 
Erasmo, Valdez e Sepulveda. 

Dentre as suas principais obras, destacam-se: 

 
i) Commentaria in Institutiones Porphyrii, in quibus de 

quinque vocibus universis disputatur; 
ii) Commentaria in Categorias Aristotelis; 
iii) Commentaria in duos libros Aristotelis de Interpretatione; 
iv) Commentaria in duos libros de Priori Analisi; 
v) Commentaria in duos libros Arist. de Posteriori Analisi vel 

de Demonstratione; 
vi) De Reprehensionibus Sophistarum liber unus; 
vii) Commentaria in Universam Philosophiam Aristotelis. 
 
Essa é uma pequena amostra da rica, extensa e ainda pouco 

estudada obra de Padre Mas. 
 

2. Tratado de metafísica: pioneirismo 
 

O seu tratado é considerado, por muitos autores, como 
sendo a primeira obra sistemática sobre a Metafísica. Seu legado, 

                                            
4 SALVADORES, Jordán Gallego. El Maestro Diego Mas y su tratado de Metafísica. Jordán Gallego. In 
MAS, Diego. Distinción metafísica sobre el ente e sus propriedades, p. 44.  
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permanece, contudo, disputado. Teria Diego Mas realmente escrito 
uma obra digna da denominação de um clássico da Filosofia? Teria 

ele ainda relevância para a Filosofia ou seria um filósofo datado e 
periférico, na rica tradição escolástica ibérica? Quais são as 
grandes contribuições desse autor? 

A obra de Diego Mas “Metaphysica Disputatio” (1587) é 

verdadeiramente uma obra pioneira, tendo sido escrita uma 
década antes da obra famosa de Francisco Suarez “Disputationes 
Metaphysicae”, o que demonstra que este conhecia a obra pioneira 
de Mas, bem como dialogava com esta, desde o seu título. A 
pergunta inicial dirige-se ao questionamento sobre a forte 
afirmação do pioneirismo do autor5. Seria realmente a obra o 
primeiro tratado sistemático sobre a Metafísica, desde Aristóteles? 

E por que teria falhado em inscrever o seu nome definitivamente 
nos registros históricos por essa façanha? 

António Manuel Martins levanta pesadas críticas à forte 
afirmação da prevalência histórica da obra de Diego Mas. Não 
somente a obra de Mas não seria o primeiro tratado sistemático, 
como também seria absolutamente insuficiente na elaboração de 
uma obra digna desse nome. Talvez fosse comparável a estudos 
“parcelares” de questões metafísicas, comparável às obras de 
Crisóstomo Javelli, “Tratactus de transcendentibus in Opera 
Omnia” (1568), bem como de G. Pico della Mirandola, “De ente et 
uno” (1492). 

Aparentemente a oposição de Pico de Mirandola a Diego Mas 

é absolutamente injusta. O primeiro foi autor de obras 
absolutamente polêmicas no âmbito da teologia cristã, mas o que 
realmente importa é a impossibilidade de sua pretensão de 
reconciliar, sem cunho sistemático, tanto o platonismo, quanto o 

aristotelismo com uma leitura religiosa autêntica. Não há uma 

                                            
5 LOHR, C. “Metaphysics” in C. B. SCHMITT et al. (eds.), The Cambridge History of Renaissance 
Philosophy, p. 610.  
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pretensão em realizar um tratado sistemático sobre a Metafísica, 
mas o estudo de um ponto “parcelar” das disputas metafísicas6. 

Crisóstomo Javelli é tido como um continuador do projeto de 
Pico em estabelecer uma Concórdia entre Platão e Aristóteles. Na 
sua opinião, o aristotelismo seria válido nas ciências da natureza e 
o platonismo no plano da moral e da religião7. 

Não cremos que seja demonstrado claramente, pelo menos 
inicialmente, de que outras obras assumiram o projeto, o escopo e 
a dimensão de um Tratado de Metafísica, tal como afirmado por 
António Manuel Martins. Essa situação, contudo, não demonstra o 
pioneirismo de Diego Mas por si só. Teria a obra do autor méritos 
que justificassem o reconhecimento a ele dirigido ou seria uma 
obra insuficiente e “parcelar”? 

Cremos que a resposta a essa indagação é dada de modo 
contundente por Jordán Gallego Salvadores, na medida em que 
este demonstra paciente e minunciosamente que o projeto de Mas 
foi retomado por Suarez. O título, o escopo, o plano, a abordagem e 
o texto relembram em muito a obra de Diego Mas. O tributo a este 
aparece claramente, de modo nítido. A crítica de António Manuel 
Martins dirige-se à principal insuficiência de Mas, na medida em 
que não teria este “pequeno tratado” enfrentado o tema central de 
qualquer filosofia primeira digna desse nome, ou seja, o problema 
da “analogia entis”. Esse pecado mortal reduziria à incompletude 
magna essa obra. O tema era fundamental para o desvendamento 
da teologia e partia da concepção tomista de que a correspondência 

(analogia) entre Deus e a criatura, permitiria o conhecimento de 
Deus a partir do conhecimento humano. Esta se diferenciava da 
ideia de que a verdade de Deus se revela pela fé e não por 
demonstrações racionais. 

                                            
6 HAMM, Victor Michael. Pico Della Mirandola of Being and Unity In MIRANDOLA, Giovanni Pico 
Della, tradução HAMM, Victor Michael. Of Being and Unity: (De Ente et Uno). 

7 GARIN, Eugenio. History of Italian Philosophy: VIBS, Volume 1, p. 383.  
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Talvez Diego Mas não tivesse interesse em adentrar na 
grande polêmica entre Sto. Tomás de Aquino e John Duns Scotus 

ou mesmo tenha assumido as teses tomistas, excluindo significação 
ao problema. O estudo de António Manuel Martins lista a citação 
de Scotus somente 39 vezes no texto, enquanto que Sto. Tomás de 
Aquino recebe 249 citações, perdendo somente para as 317 

menções à obra do Estagiarita. 
O próprio autor em seu prefácio determina a sua filiação: 

 
En todas las cosas, empero, hemos seguido los pasos y erudición 
de Santo Tomás, ilustre seguidor de la verdad, el mayor teólogo, 

filósofo eruditíssimo y príncipe de todos los peripatéticos sin 
discusión, cuya doctrina todas academias de la orbe asumen, 
cultivan e admiran8. 

 

Será, contudo, a obra de Suarez que irá eletrizar os debates 
de seu tempo, especialmente, por sua originalidade. Mesmo 
apoiando-se em Sto. Tomás de Aquino, Scotus e Aristóteles suas 
teses diferem da interpretação tradicional. A obra de Mas queda 
rapidamente desatualizada e incompleta, após as publicações 
originais de Suarez. Mesmo Jordán Gallego Salvadores reconhece 
que Suarez modifica claramente a análise dos problemas 

metafísicos. Diego Mas manteve o pioneirismo, mas perdeu a 
história por não enfrentar os novos dilemas, que os estudos de 
Metafísica impunham. 

Suarez é autor de uma obra extremamente original, 

considerada como um dos primeiros tratados sobre Metafísica, 
somente comparável à seção IV do Livro da Cura, de Avicena. Seu 
texto distancia-se dos meros comentários às obras dos clássicos de 
Aristóteles e Sto. Tomás de Aquino, apresentando uma Ontologia 
muito própria, denominada de Disputações Metafísicas 
(Disputationes Metaphysicae). 

                                            
8 MAS, Diego. Distinción metafísica sobre el ente e sus propriedades, p. 98. 
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Existem diversas similitudes entre a obra de Diego Mas 
(1587) e Francisco Suarez (1597), como se pode notar nos estudos 

de Salvadores: 
 

 Diego Mas Francisco Suarez 

Título Metaphysica disputatio de ente 
et eius proprietatibus quae 

communi nomine inscribitur de 
transcendentibus, Valentiae, 
apud Viduam. Petri Hueti, 

15879.  

Metaphysicarum disputationum 
in quibus universa naturalis 

Theologia ordinate traditur. Et 
quaestiones ad duodecim 
Aristotelis libros pertinentes, 

accurate disputantur. 2 vols., 
Salamanca. J. y A. Renaut, 1597. 

Conteúdo “Su Metafísica esta integrada 
por los tres elementos que 
deben constituir todas las 

ciencias: Sujeto, que es el ente 
en toda su amplitud. Principios 

del ente y Propiedades 
trascendentales”10.  

“Divide su obra en dos partes, 
Metafísica General, donde estudia 

el ser, sus propiedades y causas.  

En la segunda parte estudia el 

ente en especial: Teodicea y 
Predicamentos”. 

Método “Diego Mas, después de 
confesar que su obra es algo 
nuevo, la primera Metafísica 

sistematica, indica el método 
que ha seguido para su 
elaboración, por si pudiera 

interesar y le quisieran imitar. 
Señala también las ventajas de 

este método de disputaciones 
para utilidad de los 
estudiantes”11.  

“Suarez no nos dice que su obra 
sea la primera Metafísica 
sistematica. El justifica, sin 

embargo, abandonar el método de 
comentarios para usar el de 
disputaciones”. 

 

 

Apesar das semelhanças visíveis, há uma larga distinção 
entre as duas abordagens. Diego Mas está preocupado com sua luta 
                                            
9 SALVADORES, Jordán Gallego. El Maestro Diego Mas y su tratado de Metafísica. Jordán Gallego. In 
MAS, Diego. Distinción metafísica sobre el ente e sus propriedades, p. 76. 

10 SALVADORES, Jordán Gallego. El Maestro Diego Mas y su tratado de Metafísica. Jordán Gallego. In 
MAS, Diego. Distinción metafísica sobre el ente e sus propriedades, p. 81. 

11 SALVADORES, Jordán Gallego. El Maestro Diego Mas y su tratado de Metafísica. Jordán Gallego. In 
MAS, Diego. Distinción metafísica sobre el ente e sus propriedades, p. 78. 
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contra a decadência da interpretação “tradicional” do aristotelismo 
e do tomismo, enquanto que o Doutor Exímio estará preocupado 

com uma interpretação “original” da metafísica. Sua obra 
praticamente inaugura uma terceira corrente de interpretação, 
diversa do tomismo e do escotismo. As atenções irão diretamente 
se dirigir a essa nova contribuição, um momento de forte luta 

teórica. A obra de Diego Mas estaria desatualizada e incompleta, 
por não incorporar os novos problemas e controvérsias derivados 
da abordagem de Suarez e da escola jesuítica. A sua obra não mais 
seria impressa na Espanha12. 

 
3. Análise crítica da “Metaphysica Disputatio” 

 

Suarez compreendeu melhor o seu tempo e procurou dar 
respostas adequadas às ansiedades de sua época. Para entender 
esse contexto, temos de considerar o ambiente universitário onde 
Suarez e Mas estavam envolvidos. O ensino escolástico possuía 
uma clara divisão, em que cabia à Faculdade de Artes o estudo da 
obra aristotélica e à Faculdade de Teologia ao Comentário da obra 
de Pedro Lombardo. A principal mudança seria a substituição da 
obra de Lombardo pela Suma de Teologia de Tomás de Aquino. 

O grande desafio a esse modelo de ensino surge com as 
críticas humanistas, capitaneadas por expoentes como Dante 
Alighieri, Lorenzo Valla, Pier Pomponazzi, Collucio Salutati, Pico 
della Mirandola, Marcilio Ficcino e Erasmo de Roterdã 13 . O 

humanismo irá desafiar o modelo escolástico, com a suas 
novidades metodológicas: pluralidade de métodos, recurso à 
filologia, análise crítica da universidade e da compreensão 
eclesiástica, subjetivismo e novas abordagens. Suarez realiza o 

                                            
12 SALVADORES, Jordán Gallego. El Maestro Diego Mas y su tratado de Metafísica. Jordán Gallego. In 
MAS, Diego. Distinción metafísica sobre el ente e sus propriedades, p. 78 

13 OLIVEIRA E SILVA, Paula. As Disputações Metafísicas nas Encruzilhadas da Razão Ocidental. 

MEIRINHOS, José Francisco; OLIVEIRA, Paula (Orgs.). As Disputações Metafísicas de Francisco 
Suárez. Estudos e antologia de textos, p. 07. 
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monumental trabalho de revisão da literatura anteriormente 
existente, tanto da patrística, da escolástica, dos antigos, de autores 

cristãos e pagãos, mas irá se apegar à análise de três teses 
principais: nominalismo, tomismo e escotismo. Adotando ora uma 
tese, ora outra. Sem se preocupar com a rigidez dogmática. Alguns 
o nominaram de eclético, outros de anti-tomista, em função de sua 

liberdade em escolher a posição que lhe parecia mais adequada em 
cada disputa filosófica. O seu método iniciava com uma tese, 
exposição dos argumentos a favor e contra, síntese doutrinal e 
exposição da posição pessoal14.  

Suarez irá adotar uma posição distinta de Mas ao apreciar a 
natureza e objeto da Metafísica. Ao tempo destes existiam três 
correntes principais. São Tomás de Aquino irá considerar que a 

Metafísica é a ciência que estuda o ente enquanto ente, 
subdividindo-se em Ciência Divina, Metafísica e filosofia primeira. 
Scotus irá afirmar que a Metafísica é scientia transcendens, ou seja, 
a ciência que trata da noção absolutamente unívoca de ente. 
Caberia à teologia sobrenatural o conhecimento das verdades da 
salvação. Não haveria complementariedade entre o conhecimento 
natural de Deus e o sobrenatural. Os nominalistas negariam toda a 
legitimidade a uma ciência do ente enquanto tal.  

Suarez adota uma postura crítica e assume como ponto 
central de sua arquitetura metafísica, a noção de ente. Esse irá 
estruturar as três subdivisões dos saberes: a teologia natural, como 
conhecimento do ente supremo; a metafísica, como ciência do ente 

supremo e a ontologia, como ciência do ente enquanto ente. Note-
se que a noção de ente é absolutamente comum, capaz de 
convergir e unificar o conhecimento do Ser e do Supremo15. Assim, 

                                            
14 OLIVEIRA E SILVA, Paula. As Disputações Metafísicas nas Encruzilhadas da Razão Ocidental. 

MEIRINHOS, José Francisco; OLIVEIRA, Paula (Orgs.). As Disputações Metafísicas de Francisco 
Suárez. Estudos e antologia de textos, p. 11. 

15 OLIVEIRA E SILVA, Paula. As Disputações Metafísicas nas Encruzilhadas da Razão Ocidental. 

MEIRINHOS, José Francisco; OLIVEIRA, Paula (Orgs.). As Disputações Metafísicas de Francisco 
Suárez. Estudos e antologia de textos, p. 11. 
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afirma Suarez a definição do objeto da Metafísica: “Deve-se dizer, 
portanto, que o ente, na medida em que é ente real, é o objeto 

adequado desta ciência” (“Dicendum est ergo, ens in quamtum ens 
reale esse obiectum adaequatum huius scientiae”)16. 

A principal distinção entre Mas e Suarez estará na crítica, deste 
último, ao tomismo, especialmente, a sua concepção de causalidade, 

que assume ares de fisicalismo, deixando de valorizar a 
transcendência da ação. Por outro lado, irá criticar o escotismo, a 
quem imputa um excessivo realismo do universal. É desse dualismo 
entre causa livre e causalidade imanente; ser causado ou criatura e 
Ser incausado ou Criador, que se desenrola a essência de suas 
preocupações, e irá, ao final, orientar a sua arquitetura metafísica17 

O humanismo irá dirigir suas baterias contra o teocentrismo 

e a submissão da Filosofia à Teologia, tal como estudado pela 
escolástica. Suarez irá dar uma resposta coerente e instigante à 
essa provocação. Para ele, teocentrismo e antropocentrismo não se 
separam, em razão da criação ou “heteronomia ontológica”, o ser 
humano possui a condição de ser livre à imagem de Deus, ou seja, 
autonomia prática. 

Suarez irá afirmar a sua tese positiva: “o homem é o senhor 
das estrelas”. O cosmos influencia nossas emoções, mas se somos 
capazes de governar nossos sentimentos, então governamos os 
astros. Não se trata de aceitar a tese humanista de revolução contra 
a soberania de Deus, mas de afirmar a “fé no homem”. É por este 
ser a imagem e semelhança de Deus, pode-se depositar tanta fé no 

humano. O humanismo suareziano é católico, capaz de reafirmar a 
analogia entis de um modo totalmente novo, revigorado, positivo. 

                                            
16 SUÁREZ, F. DM I, I, 26 apud OLIVEIRA E SILVA, Paula. As Disputações Metafísicas nas 

Encruzilhadas da Razão Ocidental. MEIRINHOS, José Francisco; OLIVEIRA, Paula (Orgs.). As 
Disputações Metafísicas de Francisco Suárez. Estudos e antologia de textos, p. 15. 

17 BURILLO, Santiago Fernandez. Las Disputaciones Metafisicas, De Francisco Suarez S.J., Su 

Inspiracion Y Algunas De Sus Lineas Maestras. En el IV centenario de Ia primera edicion (1597-1997). 
Revista Espanola de Filosoffa Medieval, 4 (1997), pp. 65-86, p. 70. 
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Ao mesmo tempo que afirma a autonomia prática do homem, não 
precisa negar a Deus. 

Suarez irá afastar-se do tomismo, o qual acreditava que não 
superava suficientemente o determinismo. A metafísica tomista 
estava demasiadamente ‘ligada a una imagen del mundo físico”18. 
Partia Tomás de Aquino da tese aristotélica de que “tudo que se 

move é movido por outro”. Toda a obra da criatura era uma 
participação do Ser por essência, assim todo ato humano era 
movido por Deus que participa e conserva a ação. Suarez se 
insurge com a tese tomista da causação da ação. Para ele não há 
“liberdade na potência passiva”. A grande novidade suareziana, o 
que mais lhe dignifica a sua originalidade filosófica, está na sua 
construção da tese da causa livre. A criatura como causa é 

subordinada, mas sendo causa é primeira na sua ordem, 
igualmente. Concorda Suarez com Molina de que a causa livre é 
aquela onde, uma vez postos os requisitos prévios para a ação, 
mantém a potestade de agir ou não agir. 

A vontade livre surge como uma causa entre causa, já que 
possui o domínio do próprio ato, o domínio ativo, o qual determina 
a faculdade de atuar ou não atuar. O debate profícuo com os 
tomistas estava estabelecido. A tese aristotélica, aceita pelo 
tomismo, de que “tudo se move porque é movido por outro”, pode 
ser aplicada ao mundo físico, mas não ao mundo das intenções, 
dado a existência de uma “causa livre”. A causalidade física valeria 
para as ações transitivas, tais como a propagação de algo no 

espaço, mas não para se explicar como se deseja ou se quer algo. 
Não queremos porque somos movidos para tanto, queremos 
porque queremos, porque somos livres no querer. O querer é um 
ato imanente e não um ato transitivo. 

O querer, alerta Suarez, pode ser dirigido a objetos externos, 
mas é essencialmente um ato interno, imanente. Assim, “la 
                                            
18 BURILLO, Santiago Fernandez. Las Disputaciones Metafisicas, De Francisco Suarez S.J., Su 

Inspiracion Y Algunas De Sus Lineas Maestras. En el IV centenario de Ia primera edicion (1597-1997). 
Revista Espanola de Filosoffa Medieval, 4 (1997), pp. 65-86, p. 72. 
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existencia de la libertad, como la de la causalidad, es algo primero y 
obvio”19. A riqueza do debate de Suarez com o tomismo e o 

escotismo pode ser vislumbrada com as suas ricas e criativas 
contribuições. De outro lado, dá respostas claras às críticas 
humanistas ao reconciliar a liberdade individual com a 
dependência metafísica com Deus. 

Não há como negar que as proposições suarezianas são 
instigantes, inteligentes e elegantes. Não há um confronto direto 
com as teses aristotélicas, tomistas ou escotistas, mas um exercício 
de hermenêutica, que reconduz a resultados muito satisfatórios, do 
ponto de vista filosófico. Se Mas foi pioneiro, Suarez foi original. 
Diego Mas pode ter sido o primeiro a elaborar um tratado 
metafísico sistemático, mas Suarez mantém-se atual, merecendo, 

reconhecidamente, a posição de um clássico na filosofia. 
Diego Mas manteve uma atitude demasiadamente tomista. A 

dependência da criatura em relação ao Ser incausado não é 
meramente metafísica, mas determinística. Afirma o Padre Mas: 

 
la verdad de las cosa ha de tomarse de aquel intelecto del que las 

cosas dependen por sí. Pero las cosas creadas dependen por sí del 
intelecto divino y por accidente del intelecto humano, en cuanto 
pueden ser conocidas por él, lo que acaece a las cosas mismas. 

Por lo tanto, se ha de tomar la verdad del intelecto divino, no del 
humano20. 

E segue o autor ao afirmar que: 
si la verdad es la conformidad com el intelecto divino, de manera 
que el intelecto divino es la regla y medida de toda verdad, se sigue 

ni los filósofos, que tienen como objetivo suyo conseguir la verdad, 
ni los joyeros, escultores u otros artesanos, podrían adquirir por 
razón alguna la verdad de las cosas naturales o de las obras21. 

 

                                            
19 BURILLO, Santiago Fernandez. Las Disputaciones Metafisicas, De Francisco Suarez S.J., Su 

Inspiracion Y Algunas De Sus Lineas Maestras. En el IV centenario de Ia primera edicion (1597-1997). 
Revista Espanola de Filosoffa Medieval, 4 (1997), pp. 65-86, p. 74. 

20 MAS, Diego. Distinción metafísica sobre el ente e sus propriedades, p. 348. 

21 MAS, Diego. Distinción metafísica sobre el ente e sus propriedades, p. 350. 
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Note-se que o autor mantém a teoria dúplice da causação de 
todas as coisas e da participação divina em todos os atos. Essa 

construção sofisticada, porém tradicional, dificilmente poderia 
competir em condições de igualdade com o instrumental analítico e 
conceitual concebido por Suarez para rebater os humanistas. A 
desatualidade da obra se mostrava flagrante. Apesar de textos 

semelhantes, no título, no escopo, na profundidade de análise de 
toda a tradição filosófica anterior e no método utilizado; o 
conteúdo será muito distinto. 
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Introducción 

 
El trabajo tiene por objeto presentar un status quaestionis 

del problema doctrinal de la institución denominada 
“desobediencia civil”, a través de un análisis de los principales 
factores que condicionan su definición y aplicación. De modo 
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especial, el texto hace referencia a dos cuestiones que se estiman 
como cruciales de cara a su identificación conceptual: (a) el 

problema de si puede existir, realmente, una desobediencia civil en 
sociedades democráticas, o sólo cabe en aquellas que conculcan los 
derechos fundamentales, y (b) Junto a esta problemática, se aborda 
la pregunta por el valor y papel de la conciencia en la 

desobediencia civil, el cual se intenta explicar a través de los 
diversos postulados del positivismo jurídico y de las doctrinas del 
derecho natural. 

 
1. Antecedentes 

 
La desobediencia civil puede definirse como el acto pacífico de 

no acatar una norma jurídico-positiva considerada injusta, de la que 
se tiene obligación de cumplimiento. En sentido amplio, la noción 
presenta al menos tres dimensiones: ética, jurídica y política, según la 
naturaleza de la obligación que instituye. Su aparición moderna en el 
plano teórico es tardía y posterior a los hechos que desencadenan su 
conceptualización como fenómeno de la vida comunitaria, sin 
perjuicio de que pueden hallarse antecedentes de ella desde la Grecia 
clásica2. Ninguno de los analistas que le dedicaron, prima facie, sus 
esfuerzos, era en realidad un académico en sentido estricto: sus 
nombres se encuentran más vinculados al activismo y la ensayística 
que a la academia propiamente tal: nos referimos a Gandhi, Luther 
King o H. D. Thoreau. En ellos puede, sin embargo, encontrarse el 

sentido original de esta idea de resistencia no violenta. Vamos a 
referirnos brevemente a ellos, por separado. 

Thoreau (1817-1862) puede ser considerado el primer 
exponente moderno del concepto. En 1848 impartió una 

conferencia denominada “Sobre la relación del individuo con el 
Estado”, que sería posteriormente conocida como “Desobediencia 

                                            
2 Cf. FALCÓN Y TELLA, María José. La desobediencia civil, pp. 305 ss. 



Raul Madrid | 459 
 

civil”3. En este texto, explica que se niega a pagar el impuesto 
federal qure servía para costear los gastos de la guerra contra 

Méjico, porque ello colaboraba con la esclavitud. Se plantea así el 
problema de la ley injusta, y de la actitud que cabe adoptar frente a 
ella. Thoreau no formula una doctrina teórica sobre la 
desobediencia, sino que, como dice Casado, apunta a una praxis en 

la que el carácter civil de la desobediencia se halla en el respeto a 
unos principios superiores de justicia, fundamentalmente, la no 
cooperación al mal4, reclamando su derecho a no ser forzado a 
ejecutar dicha cooperación. Los que se opongan de este modo 
serán minoría, y la forma de que dispone una minoría para ser 
eficaz consiste en oponerse enérgicamente a participar en el mal 
que apoya la mayoría. En su obra hay una defensa de la conciencia 

individual por sobre la ley positiva de una comunidad, con base en 
la idea de justicia, pues el Estado perdería legitimidad al apoyar 
una norma injusta, y por ello se necesita, en su opinión, que los 
hombres sean totakl y. verdaderamente libres, pues de otro modo 
no se podría perseguir la justicia que no proporciona la ley. En este 
sentido, el castigo por negarse a cumplir una ley injusta también 
aparece como liberador. 

En el caso de Gandhi (1869-1948), su doctrina -inspirada en 
parte por las ideas de Thoreau- se enmarca en el proceso de 
independencia de la India, en el que promovió acciones de 
desobediencia civil, resistencia y no cooperación. Esta doctrina se 
denomina “Satyagraha”, que puede traducirse como la búsqueda 

cierta de la verdad. Para alcanzarla, Gandhi proponía dos acciones o 
momentos claramente distintos: (a) la resistencia no violenta a la 
injusticia, y (b) la búsqueda del bien común. En lo relativo a la 
resistencia a la norma o acción injusta, sostiene que, frente a la 

injusticia grave, los ciudadanos deben retirar parcial o totalmente su 

                                            
3 THOREAU, Henry David. “Civil Desobedience”, en A Yankee in Canada: with anti-slavery and 
reform papers, pp. 123-151. 

4 CASADO, A.. La desobediencia civil a partir de Thoreau, p. 59. 
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colaboración (según las circunstancias y la gravedad del bien 
afectado). Estas acciones u omisiones son vistas por Gandhi como un 

verdadero deber cívico; así, sostiene que, si la injusticia es grave e 
intolerable, es un derecho y un deber del ciudadano no someterse a 
ella5. Gandhi sostiene que la desobediencia civil no debe enfrentarse 
ni contradecir las leyes morales, y pone el ejemplo del robo, el cual no 

puede aceptarse, a pretexto de ejercer dicha desobediencia, que debe 
ser entendida como el mínimo de peligro para la paz pública. 

Finalmente, Martin Luther King (1929-1968) toma de 
Thoreau la idea de protesta creativa para evitar la cooperación al 
mal. Así lo demuestra el boicot de 1955, en el que los ciudadanos 
negros de Montgomery (Alabama) generaron un sistema 
alternativo de transporte, ignorando los autobuses con asientos 

segregados, transagrediendo de esa forma la ley. Luther King 
sostuvo que al desobedecer las normas racistas, obedecía a la 
Constitución y a la Suprema Corte. De este modo, hizo aparecer la 
idea de la desobediencia civil como el acto que daba cumplimiento 
a una ley superior. 

 
2. Figuras próximas a la desobediencia civil 

 
Para centrar la noción que nos ocupa, parece necesario 

descartar algunas conductas que se le aproximan, pero que son, a 
pesar de esta aparente similitud, distintas. Siguiendo esta línea, no 
constituyen manifestaciones de desobediencia civil: las posturas 

desobedientes no contrarias a la ley. En este caso, no se quebranta 
norma alguna. Pueden advertirse cuatro subespecies: (a) La mera 
disidencia, que se manifiesta a través de los cauces previstos por el 
ordenamiento; (b) los movimientos de no cooperación. Es el caso 

del cumplimiento estricto y exhaustivo de la ley. Por ejemplo, las 
denominadas "huelgas de celo"; (c) la coerción no violenta. Se 
logra crear una situación que, si se desea seguir adelante c on la ley 

                                            
5 GANDHI, Mahatma. Todos los hombres son hermanos, p. 207. 
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que se intenta obstaculizar, se producen daños más graves. Por 
ejemplo, la actitud de Greenpeace en Mururoa, y (d) la objeción de 

conciencia. Se trata de una posibilidad que algunos ordenamientos 
recogen, y que consiste en acogerse a una excepcionalidad que es 
reconocida y permitida por la propia ley. Por ejemplo, el caso de los 
países que contemplan la prestación militar sustitutoria. 

En relación con la ordenación de las distintas conductas 
propiamente desobedientes, existe variedad de opiniones en la 
doctrina, como suele ocurrir con frecuencia al intentar clasificar 
una cierta institución. Se han formulado diversas tipologías, 
propuestas por autores como Raz6, Garzón Valdés7, Bedau8 y 
Passerin D'Entreves9. En general, dentro de las llamadas "actitudes 
desobedientes" se pueden distinguir las siguientes: 

 
a. Aquellas que parecen oponerse a una mayoría de las normas 

que conforman un ordenamiento jurídico. Esta noción de 
"mayoría" no tiene por qué ser cuantitativa; puede 
entenderse de un modo cualitativo, en el sentido de 
oponerse a aquellas reglas que, aunque sean reducidas en 
número, informen de modo global la orientación de todo el 
sistema jurídico. Dentro de este tipo, pueden a su vez 
subdistinguirse: 
a.1. Conductas o actitudes violentas. Es lo que se denomina 

en la doctrina contemporánea "Derecho de resistencia", 
y que los clásicos, con algunas variantes, denominaban 

"derecho de rebelión"10. Sobre la naturaleza de este 
                                            
6 RAZ, Joseph. The Authority of Law: Essays on Law and Morality, pp. 270 ss. 

7 GARZÓN VALDÉS, Ernesto.  “Acerca de la desobediencia civil”, en Sistema, n. 42 (1981), pp. 79-82. 

8 Cf. BEDAU, Hugo Adams. Civil Desobedience. Theory and Practice. ------. Civil Disobedience in 
Focus. 

9 A. PASSERIN D'ENTREVES. Obbedienza e resistenza in una societá democrática, pp. 215 y ss. 

10 Puede consultarse al respecto el estudio de CARVAJAL, Patricio. “Derecho de resistencia, derecho a 

la rev olución, desobediencia civil. Una perspectiva histórica de interpretación. La formación del 

derecho púbvlico y la ciencia política en la temprana edad moderna”, en Revista de Estudios Políticos 
(Nueva Época), n. 76 (abril-junio 1992), pp. 68 ss. 
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derecho, cuya importancia es innegable, no entraremos 
aquí, por no estar directamente relacionado con la 

presente cuestión. Simplemente reconocer, con Alvaro 
D'Ors11, que es un derecho de naturaleza jurídicamente 
excepcional, pero que constituye una indispensable 
garantía de la libertad y de la convivencia. Estas 

actitudes se caracterizan por una deslegitimación del 
Estado, y por su deslealtad constitucional.  

a.2. Conductas o actitudes no violentas. Estas pueden ser, 
a su vez, de dos tipos: 

a.2.1. Disidencia extrema. Describe la actitud del 
que desobedece todo el ordenamiento particular, 
pero sin emplear la violencia. 

a.2.2. Desobediencia anarquista. Describe la 
conducta del que desobedece cualquier 
ordenamiento, aunque también de un modo no 
violento. 

b. Conductas o actitudes que se oponen a una ley concreta. 
Entre éstas pueden señalarse: 
b.1. Desobediencia criminal. Aquella que no tiene intención 

de frustrar la norma, sino sólo de no cumplirla, y no 
acepta el castigo, utilizando todos los medios posibles 
para evitarlo. 

b.2. Desobediencia civil. Puede afirmarse, en términos 
generales, que se trata de una insumisión al derecho 

que acepta el sistema de legitimidad, y reconoce por 
tanto en líneas generales la pretensión de obediencia 
al orden jurídico, aun cuando se niegue esa obediencia 
por estimar que ciertas normas o políticas de gobierno 

resultan o pueden considerarse inmorales. 
 

                                            
11 La pérdida del concepto de excepción a la ley. Cf. D’ORS, Alvaro. La violencia y el orden, pp. 73-88. 
------. Escritos varios sobre el derecho en crisis, pp. 121-138. 
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3. Concepto y condiciones de la desobediencia civil 
 

La desbediencia civil consiste, por tanto, en un tipo de 
incumplimiento que afecta a una o más normas con intención de 
frustrarlas, pero haciendo compatible esa actitud con la lealtad 
constitucional y con el respeto al ordenamiento jurídico. Así, la 

desobediencia civil puede ser considerada como un tipo especial de 
negación de ciertos contenidos del ámbito jurídico positivo, que 
alcanza su máxima expresión en sociedades democráticas, siendo tal 
legalidad, en principio, merecedora de la más estricta obediencia. 
Esta definición requiere algunas aclaraciones. Se dice que es un tipo 
especial de negación de ciertos contenidos de la legalidad por parte de 
algún ciudadano o de grupos de ciudadanos. Con ello se busca indicar 

que, si bien todo acto de desobediencia civil es un acto de 
desobediencia a la ley, no todo acto de desobediencia a la ley es un 
acto de desobediencia civil12. Así, la desobediencia civil se caracteriza 
por cumplir las siguientes condiciones: 

 
1) En general, es ejercida por personas conscientes y 

comprometidas con la sociedad -es lo que Hannah Arendt 
denomina minorías cualitativamente importantes-, lo cual 
les lleva a ser tan activas como críticas respecto a ciertas 
decisiones políticas que se han transformado en ley. La 
actividad desplegada por aquellos que ejercen la 
desobediencia civil es tan intensa y de tal naturaleza que 

desborda los cauces tradicionales de formación y 
ejecución de la voluntad política. Los ciudadanos que 
practican la desobediencia civil son capaces de imaginar 
un orden social mejor y en su construcción la 

desobediencia civil se convierte en un procedimiento útil 
y necesario13. 

                                            
12 Cf. DWORKIN, Ronald. Los derechos en serio, p. 324-7. 

13 ARENDT, Hannah. “Desobediencia civil”, en AAVV, Crisis de la República, pp. 51-108. 



464 | Filosofia & Direito: um diálogo necessário para a Justiça 
 

2) Se entiende que el comportamiento de estos ciudadanos 
no se origina en el egoísmo, sino en el deseo de 

universalizar propuestas que objetivamente mejorarán la 
vida en sociedad. Esta condición no niega que en 
ocasiones puedan coincidir intereses personales o 
corporativos con intereses de carácter general. 

Simplemente, pone de manifiesto que sería imposible 
consolidar un movimiento de desobediencia civil que 
únicamente se limitase a defender conveniencias 
particulares. 

3) De acuerdo con lo anterior, los ciudadanos que la 
practican se sienten orgullosos. Para ellos, la 
desobediencia civil es un deber cívico más, es una 

exigencia que procede de ciertas convicciones a las que es 
posible atribuir un valor objetivo y constructivo. 

4) A causa de ello, es fácil adivinar que el ejercicio de la 
desobediencia civil ha de ser público, a lo cual contribuye 
también la pretensión de quienes la practican de 
convencer al resto de los ciudadanos de la justicia de sus 
demandas. 

5) Tal ejercicio no vulnerará aquellos derechos que 
pertenecen al mismo bloque legal o sobre los que se 
sostiene aquello que se demanda. En cambio, su práctica 
podrá negar derechos de genealogía no democrática o que 
pretendan perpetuar privilegios injustificables. Entre las 

variadas consecuencias de esta característica se halla la de 
que (la desobediencia civil) se ejercerá siempr 
pacíficamente. Por ello es inversamente opuesta a las 
prácticas ligadas a filosofías irracionales que ven en la 

violencia la manifestación más pura de lo vital. 
 
Junto a lo anterior, parece razonable tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 
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a. La ley debe ser estimada como “injusta” por la conciencia 
del desobediente. Este es el primer y más importante 

requisito. Si no es considerada injusta, pero se 
desobedece la norma, nos encontramos frente a una 
conducta cuya punibilidad es evidente a la luz del 
derecho, pues se trata de una transgresión común al 

ordenamiento jurídico, el cual debe responder 
protegiémdose, a través de la coacción, pues sólo la pena 
posibilita la protección de la paz jurídica en libertad14. 

b. Debe tratarse de una conducta no violenta. Ningún 
ordenamiento puede aceptar la disidencia por medios que 
atenten materialmente contra el orden constitucional o la 
seguridad jurídica15. 

c. Como consecuencia de lo anterior, el ejercicio de los actos 
vinculados con la desobediencia civil no deben generar 
daños ni a la persona ni a la propiedad de terceros, 
porque de esa mabnera incumplirían el postulado de 
conservación de los fines del derecho, a que se hacía 
referencia previamente. 

d. La desobediencia civil debe, también, ser pública, pues de 
otro modo no cae dentro de la esfera de la juridicidad16. 
Este requisito no se refiere tanto al hecho de su 
conocimiento por parte de terceros, como del efecto 
respecto de la sociedad que produzcan los actos 
desobedientes. 

e. Es preciso, además, que la desobediencia civil se produzca 
después de haber agotado exhaustivamente las vías 
legales, es decir, aquellos medios que el propio 
ordenamiento considera explícita o implícitamente para 

                                            
14 JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de Derecho Penal. Parte General, pp. 4 ss. 

15 JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de Derecho Penal, p. 3: “El Derecho Penal no sólo limita, sino 
también crea libertad (es decir, deja el espacio de discrecionalidad al impedir la violencia y la 
arbitrariedad”. 

16 RAZ, Joseph. The Authority of Law. Essays on Law and Morality, p. 263. 
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evitar el resultado que es objeto de la ley. De otro modo, 
pierde completamente su valor testimonial, y se asemeja 

a una transgresión común. 
f. La desobediencia debe tener lugar con aceptación del 

castigo o pena consecuente; es decir, que se mantenga la 
lealtad constitucional y el respeto por el ordenamiento. 

Este requisito es fundamental para la existencia misma de 
la figura que comentamos, y es lo que le permite su 
incorporación dentro del ámbito de lo jurídicamente 
aceptable. 

 
4. Aspectos debatidos 

 

De entre todos los aspectos problemáticos de esta figura, 
parece interesante rescatar aquí dos de ellos, cuyo carácter 
fundamental puede ayudar a discernir la validez de la institución 
en comento. Los analizaremos por separado. 

 
4.1. Su justificación es problemática en sistemas democráticos 

 
En cuanto al contenido de las leyes que autorizarían una 

respuesta que recogiera el tipo descrito de la desobediencia civil, no 
hay acuerdo en la doctrina contemporánea. Esta cuestión está 
ligada directamente a la concepción de la sociedad como un Estado 
democrático, por tratarse de un planteamiento intrínsecamente 

moderno, pues los escolásticos resolvían por otros medios el 
problema que hoy busca abordar la desobediencia civil 17 . 
Revisemos algunas tesis sobre este particular: 

 
                                            
17 Se trata del llamado “derecho de resistencia”, cuya justificación teórica se puede encontrar en los 

textos de la filosofía escolástica católica, así como en parte del primer pensamiento político 
protestante. En sus primeros desarrollos, correspondiente a los siglos XVI y XVII, el principio 

encarnaba todavía los elementos configurativos propios de una institución jurídica medieval. Sobre 

este tema, Cf. KAUFMANN, Arthur, y BACKEMANN, Laih (eds.). Widerstandsrech, Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, passim. 
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a. Raz opina que en democracia, la desobediencia civil nunca 
está justificada, puesto que existe la participación política, y 

toda objeción al sistema debe ser canalizada a través de ella. 
Sostiene que la desobediencia civil es “una infracción a la 
ley motivada políticamente”, ya sea que se la conciba para 
contribuir directamente al cambio de una ley o de una 

política pública, o para expresar la propia protesta o 
disenso respecto de una ley o una política pública18. En el 
mismo sentidio la entiende Dreier, cuando sostiene que la 
desobediencia civil puede justificarse y declararse como 
conforme al sistema en cuanto que implica el ejercicio de 
ciertos derechos fundamentales o en cuanto estrategia para 
obtener la declaración judicial de inconstitucional de una 

ley (o la modificación de la jurisprudencia)19. Con todo, 
cabría considerar que esta última interpretación de la 
desobediencia civil es discutible, en cuanto presupone un 
sometimiento de los sujetos a la constitución incompatible 
con una concepción seria de la soberanía popular20.  

b. Elías Díaz responde a esta cuestión afirmando que la 
democracia no es perfecta, y que, en consecuencia, no 
siempre es posible acceder a la participación política en los 
momentos adecuados para evitar que una ley que en 
conciencia se considera injusta, produzca sus resultados, 
aún cuando “el criterio de las mayorías como más justa y 
más ética regla de decisión”21. En el mismo sentido, Peces 

Barba22. La desobediencia civil, por lo tanto, dentro de 

                                            
18 RAZ, Joseph. The Authority of Law: Essays on Law and Morality, p. 263 ss. 

19 DREIER, Ralph. «Widerstandsrecht und ziviler Ungehorsam im Rechtsstaat», en Peter Glotz (cd.). 
Ziviler Ungerhorsam im Rechtsstaat, Suhrkamp, pp. 54-75. 

20 A favor de una justificación constitucional de la desobediencia civil, puede revisarse ESTÉVEZ 
ARAUJO, Juan Antonio. La Constitución como proceso y la desobediencia civil. 

21 DÍAZ, Elías. De la maldad estatal y la sioberanía popular, p. 59. 

22 PECES BARBA, Gregorio. “Desobediencia civil y objeción de conciencia”, en Anuario de Derechos 
Humanos, n. 5 (1988-9), pp. 160 ss. 
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ciertos contextos, podría llegar a ser un mecanismo 
plausible para resolver determinados conflictos relativos a 

la justicia de la ley o de la actuación política del gobernante. 
c. Dworkin opta por un criterio más material que los 

anteriores, y afirma que es procedente la desobediencia 
civil cuando una ley atenta directamente contra la 

dignidad del hombre o la igualdad ante la ley. Esta tesis es 
fruto de la idea de “tomarse en serio” los derechos de los 
ciudadanos. Dicho ciudadano se encontraría facultado, en 
ciertas garantías, para adoptar las medidas pertinentes de 
cara a la defensa de sus legítimos derechos incluso en un 
contexto democrático. Así, tomarse los derechos “en 
serio” supondría preservarlos en todo caso frente a 

cualquier objetivo colectivo de la mayoría. Por ello, la 
desobediencia civil no constituiría un derecho autónomo, 
sino una característica de todo derecho fundamental23. 

d. Singer, por su parte, considera de modo general que es 
procedente la desobediencia civil cuando se atacan o 
conculcan derechos esenciales, y cita entre ellos el 
derecho al voto. Singer está pensando la desobediencia 
civil no en gobiernos que conculcan las libertades civiles, 
sino en democracia24. No se trataría de justificarla como 
categoría política para desarmar el modelo democrático 
concreto de una sociedad -que es necesariamente 
imperfecto-, sino de hacer posible el disenso “legítimo” 

(en el marco de lo que la propia desobediencia civil 
entiende por tal) de aquellops miembros de la sociedad 
que, en un determinado momento, consideran injusta 
una ley o una política pública. De ahí que Singer 

establezca la comparación con una sociedad “ideal”: “en 
una sociedad democrática modelo habría razones 

                                            
23 DWORKIN, Ronald. “La desobediencia civil”, en Los derechos en serio (cap. VIII). 

24 SINGER, Peter. Democracia y desobediencia, p. 135. 
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importantes para obedecer las leyes, razones que no 
existen en otras formas de gobierno”25. 

e. Rawls define la desobediencia civil como “un acto público, 
no violento, consciente y político, contrario a la ley, 
cometido con el propósito de ocasionar un cambio en la ley 
o en los programas de gobierno”26. Esta definición es 

básicamente compartida por Habermas, para quien el 
concepto de desobediencia civil implica una violencia 
simbólica de la norma como medio último de apelación a la 
mayoría para que ésta, cuando se trata de una cuestión de 
principios, tenga a bien reflexionar una vez más sobre sus 
decisiones y a ser posiblerevisarlas. Esto presupone 
consecuentemente que se está en un Estado de derecho, y 

también una identificación psicológica de quien viola 
lareglacon el orden jurídico vigente, considerado en su 
conjunto. Pues sólo entonces puede él o ella justificar su 
protesta recurriendo a los mismos principios 
constitucionales a que la mayoría recurre para legitimarse27.  

 
Rawls Propone tres elementos o condiciones que deben 

cumplirse para que se produzca una desobediencia civil justificada 
en contextos democráticos: (a) la protesta debe dirigirse contra 
casos concretos de injusticia manifiesta; (b) es necesario que se 
hayan agotado todas las posibilidades de acción en derecho 
correspondientes al caso, y (c) las actividades de desobediencia no 

pueden alcanzar dimensiones que pongan en peligro el 
funcionamiento del orden constitucional. sostiene que procede 
cuando se conculca el principio de imparcialidad28.  

 

                                            
25 SINGER, Peter. Democracia y desobediencia, p. 145. 

26 RAWLS, John. Teoría de la justicia, p. 405. 

27 HABERMAS, Jürgen. La necesidad de revisión de la izquierda, pp. 137-8. 

28 RAWLS, John. Teoría de la justicia, pp. 363-91. 
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4.2. La desobediencia civil y la cuestión de la conciencia 
 

En una sociedad libre, deben caber todas las conductas y 
formas de resistencia que no impliquen un rechazo formal o 
directo al orden constituido. En consecuencia, la posibilidad de la 
desobediencia civil ha de ser enfrentada primeramente con 

criterios materiales, y sólo de un modo secundario con parámetros 
formales de deducción lógica o de consenso. Se trata de buscar 
criterios materiales para la desobediencia, si es que ellos proceden. 
Vamos a explicar esto un poco más detenidamente, partiendo de 
un principio general: la consecución del bien común exige del 
ciudadano no sólo un cumplimiento material o externo de las 
conductas dispuestas por el ordenamiento, sino también un 

acatamiento personal e íntimo de las prescripciones que se 
originan en la autoridad legítima, en virtud de su carácter 
cualitativo, y no meramente cuantitativo. 

La razón principal de ello se encuentra en lo siguiente: 
puesto que los actos del hombre se dicen humanos no por el 
resultado o modificación que producen en el exterior, sino más 
bien porque participan del modo de ser del agente, es decir, son 
producto de un ser racional y libre, lo que les confiere esa cualidad 
es la intención con que son realizados antes que la pura 
materialidad o corporalización de sus movimientos y acciones. Lo 
que genera el bien común es la presencia de ese bien común en 
cuanto finalidad al interior del individuo, no la pura coexistencia de 

actos externos. En consecuencia, lo normal es que una ley obligue 
en conciencia. Esto sitúa el problema de la desobediencia civil en el 
plano de las relaciones y vínculos entre el derecho y la moral.  

Hay que hacer presente, en este punto, que objeción de 

conciencia y desobediencia civil son figuras cercanas, pero 
diferentes. Es necesario ver caso a caso si lo que el ciudadano hace 
al desobedecer la ley que considera injusta es lo uno o lo otro. La 
cuestión no es irrelevante, por cuanto a lo largo de la historia se 
han confundido y separado, sucesivamente. Su principal similitud 
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es que ambas plantean un acto de oposición al derecho vigente, y 
ambas lo hacenm por una vía no violenta. Sus principales 

divergencias son las siguientes29: 
 
1. Desde el punto de vista del sujeto, la desobediencia civil es 

por definición colectiva (es intersubjetiva), mientras que 

la objeción de conciencia es esencialmente individual, y 
no busca la atención pública. 

2. La objeción de conciencia obedece a razones éticas o de 
conciencia, que puede revestir diversos motivos: 
religiosos, filosóficos, etc. En la desobediencia civil, por el 
contrario, estos móviles se mezclan necesariamente con 
un elemento de cambio político. Si la objeción de 

conciencia es el fruto de un conflicto exclusivo entre 
derecho y moral, la desobediencia civil se une el conflicto 
con el deber político. 

3. En la desobediencia civil habría publicidad, mientras que 
en la objeción de conciencia, no. La primera se lleva a 
cabo en términos de “último recurso”, mientras que la 
segunda consiste en una vía legal, reconocida en casi 
todos los sistemas democráticos, y por lo tanto no 
requiere del agotamiento de otras vías. 

4. La objeción de conciencia consiste en el incumplimiento 
de un deber jurídico de tipo positivo, mientras que la 
desobediencia civil, según la doctrina mayoritaria, se 

especifica mediante una omisión. Asi, la primera pierde 
sentido si se opone a preceptos que permiten optar entre 
obligaciones alternativas, y por eso va más en contra de 
los mandatos que de las prohibiciones. 

5. El objetor de conciencia busca una excepción en la 
aplicación de la ley, mientras el desobediente civil se 

                                            
29 Para lo que sigue, cf. FALCÓN y TELLA, María José. “Objeción de conciencia y desobediencia civil: 
similitudes y diferencias”, en Anuario de Derechos Humanos (Nueva Época) Vol. 10. 2009, pp. 176 ss. 



472 | Filosofia & Direito: um diálogo necessário para a Justiça 
 

opone a la misma existencia de la ley o la política pública. 
Esta última busca “educar” al público, y obtener un 

cambio jurídico-político, mientras que la primera se 
orienta hacia una exención de naturaleza privada.  

 
En ambos casos, sin embargo, nos encontramos ante un 

problema de conciencia moral, es decir, de determinación relativa a 
la bondad o maldad (justicia/injusticia) de una determinada acción u 
omisión. Frente al problema planteado sobre el papel de la conciencia 
en la elucidación del bien en los casos de desobediencia civil, existen 
básicamente dos grandes respuestas, que se pliegan a la tradición de 
los modelos metodológicos presentes en la filosofía jurídica: las 
teorías positivistas o contrarias a la existencia de un fundamento 

radical del acto bueno, y las teorías del Derecho Natural, que 
sostienen una racionalidad basal, material y universal en la 
concreción del juicio moral y jurídico. Veamos brevemente cómo 
discurren estos caminos, en torno al problema que ahora nos ocupa. 

 
a. El positivismo jurídico. Para efectos de este trabajo 

entendemos por “positivismo jurídico” todas aquellas 
doctrinas que se oponen, aunque sea por distintas causas 
(incluso opuestas), a los fundamentos iusnaturalistas, 
proponiendo otro tipo de justificación de la ley, una de 
mayor opacidad y menor fijeza. Desde el punto de vista 
del vínculo entre derecho y moral -y por lo tanto, de los 

distintos tipos de conciencia que obran en cada caso-, el 
positivismo jurídico responde afirmativamente a las dos 
afirmaciones siguientes: 
a.1. Existen acciones humanas que son lícitas desde el 

punto de vista jurídico e ilícitas desde el punto de vista 
moral. 

a.2. Existen acciones humanas que son ilícitas desde el 
punto de vista jurídico y lícitas desde el punto de vista 
moral. 
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De este modo, el ordenamiento jurídico aparece como un 

sistema normativo independiente del moral30, un sistema externo, 
que apela a la idea de conciencia sólo en los rastros y huellas 
exteriores de las acciones jurídicamernte relevantes, pero no la 
considera necesaria, desde el punto de vista de su coherencia, con 

la adhesión a bienes materiales y universales. La conciencia 
“jurídica”, en consecuencia, no es estrictamente una conciencia 
“moral”. Desde el punto de vista de la desobediencia civil, entonces, 
una determinada acción puede ser injusta para una conciencia, sin 
que necesariamente pueda ser reputada objetivamente justa, desde 
la perspectiva del Estado. Dicho de otro modo: la justificación 
pública del bien jurídico no tendría la fuerza para imponerse a la 

conciencia, y por lo tanto, habría algunas ocasiones en que la 
prescripción o la política pública podría verse modificada por los 
actos de desobediencia, sin hacer la distinción entre bienes 
universales o substanciales, y bienes concretos y accidentales. 

 
b. El iusnaturalismo. Estas teorías sostienen que el Derecho 

(natural) es una parte específica de la ley natural; 
concretamente, la que rige las relaciones de justicia, y que 
el derecho positivo es en parte natural, y en parte 
positivado. Así tenemos que: 
b.1. A la primera cuestión propuesta por el positivismo (existen 

acciones humanas que son lícitas desde el punto de vista jurídico 
e ilícitas desde el punto de vista moral), el iusnaturalismo afirma 
que ello habrá de depender de la racionalidad intrínseca de la 

                                            
30 El caso emblemático es KELSEN, Hans. Teoría pura del Derecho: “Cuando en una regla de derecho 

expresamos que la consecuencia debe seguir a la condición, no adjudicamos a la palabra “debe” 

ninguna significación moral. Que tal conducta sea prescrita por el derecho no significa que lo sea 

igualmente por la moral. La regla de derecho es un instrumento que sirve para describir el derecho 
positivo tal como ha sido establecido por las autoridades competentes. De aquí se desprende que el 

derecho positivo y la moral son dos órdenes normativos distintos uno del otro. Esto no significa que 

sea menester renunciar al postulado de que el derecho debe ser moral, puesto que, precisamente, 
sólo considerando al orden jurídico como distinto de la moral cabe calificarlo de bueno o de malo”. 
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norma; entendiendo aquí por racionalidad la aplicación 

prudencial de las determinaciones de la ley natural.  
b.2. En lo relativo a la segunda cuestión (existen acciones humanas 

que son ilícitas desde el punto de vista jurídico y lícitas desde el 

punto de vista moral), se podría derivar en dos situaciones: 

 
En una perspectiva sociológica, es factible que ciertas 

normas positivas sean moralmente ilícitas. Desde el punto de vista 
no empírico, sin embargo, cabe preguntarse si: existe un umbral 
del ordenamiento jurídico en que sus mandatos o prohibiciones 
sean indiferentes al orden moral. En este caso, el ciudadano podría 
apartarse de lo prescrito por la norma jurídico-positiva sin cometer 
una falta moral (en caso de que se cumplan ciertos requisitos), 
porque el verdadero criterio de corrección sería un conjunto de 

reglas previas al ordenamiento escrito, vinculadas con la 

naturaleza misma del sujeto humano31. Así: 
 
a. Lo previsto por la ley natural y considerado por vía de 

conclusión en la ley positiva tiene una fuerza obligatoria 
indiscutiblemente moral. 

b. Lo prescrito por la ley positiva humana, por vía de 
determinación desde la ley natural, puede plantear dudas 
respecto de su alcance moral. 

 
En este último caso, y para acercarnos a la cuestión de la 

desobediencia civil tal como se ha definido antes, hay que partir del 

supuesto de que se trata de leyes justas (es decir, aquellas que 
llevan al bien común, y por sdu propia virtud pueden hacer 
mejores a los hombres32), puesto que las leyes injustas carecen de 

                                            
31 SANTO TOMÁS DE AQUINO: “la ley natural no es nada más que la participación de la Ley Eterna 
en la criatura racional”, Sum. Theol., I-II, q. 94. 

32  Aristóteles. Ética a Nicómaco, X, cap. 10: “Pero es muy difícil que se pueda dirigir 

convenientemente hacia la virtud a un hombre desde su infancia, si no tiene la fortuna de ser 

educado bajo la égida de buenas leyes. Una vida modesta y arreglada no es agradable a la mayor 
parte de los hombres, y menos a la juventud. Además, la educación de los jóvenes y sus trabajos es 

preciso arreglarlos mediante la ley, porque estas prescripciones no serán tan penosas para ellos 
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valor ante la conciencia moral. Este mismo tratamiento de la 
cuestión ofrece Tomás de Aquino, cuando trata la obligatoriedad en 

conciencia de la ley33: 
 
- La ley justa tiene poder para obligar en el foro de la 

conciencia, por su carácter de analogado de la Ley 

Eterna34. 
- La ley injusta admite una distinción: 

a. Si se trata de leyes que van contra el bien común 
temporal, no obligan en conciencia, a menos que se 
deba evitar el escándalo o el desorden. Es decir, 
obligarían en conciencia de modo accidental: por los 
requerimientos de la seguridad de conciencia (el 

escándalo), o de la seguridad colectiva (el desorden). 
b. Si van contra el bien común divino, nunca será lícita su 

observancia. 
 

Tomando como base lo anterior, cabe considerar que, para el 
caso de las teorías iusnaturalistas, la desobediencia civil sólo 
tendría lugar respecto de aquellas normas y políticas públicas que 
afectaren directamente los principios primarios y secundarios de la 
ley natural, a saber, los que se refieran a los bienes primarios o 
esenciales de la naturaleza humana, y a los medios para obtenerlos. 
Así por ejemplo, cabría concebir como una actividad de 
desobediencia civil -desde esta perspectiva- aquella de los médicos 

que se nieguen a practicar abortos, cuando reúne los requisitos 
necesarios para poder operar como desobediencia, y no otra figura. 

                                                                                             
cuando se hayan convertido en hábitos. No basta que los hombres reciban en su juventud una buena 

educación y una cultura conveniente; sino que, como es indispensable que cuando lleguen a la edad 

viril continúen en esta vida y hagan de ella un hábito constante, tendremos necesidad de pedir de 
nuevo auxilio a las leyes para conseguir este resultado. En una palabra, es preciso que la ley siga al 

hombre durante toda su existencia; porque los más de ellos obedecen más a la necesidad que a la 
razón, más a los castigos que al honor”. 

33 SANTO TOMÁS DE AQUINO. Sum. Theol., I-II, q. 96, a.4. 

34 SANTO TOMÁS DE AQUINO. Sum. Theol., I-II, q. 90 a. 1. 
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Para determinar cuándo la objeción de conciencia se transforma en 
desobediencia civil, remito a lo dicho anteriormente sobre sus 

semejanzas y diferencias. 
En este sentido, se puede concluir que la ley natural y la ley 

positiva son causa eficiente de la obligatoriedad en conciencia, y de 
allí su carácter vinculante. Lo que resultaría suficiente para 

justificar la desobediencia civil serían motivos de justicia en la 
conciencia recta individual, según los principios y normas de la ley 
natural, suponiendo que los bienes que se derivaran cde incumplir 
una ley injusta fueran mayores que los males obtenidos por la 
renuencia. 
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