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APRESENTAÇÃO 
 
 
Um evento se consolida com o tempo e com a qualidade crescente 

com que se desenvolve. Este é o caso do CONGRESSO INTERNACIONAL 
DE FILOSOFIA MORAL E POLÍTICA da UFPel. Realizado bianualmente, 
nesses dez anos tem oportunizado discussões, debates e apresentações de 
ideias de temas atuais no âmbito da Filosofia. 

A edição do V CONGRESSO INTERNACIONAL DE FILOSOFA 
MORAL E POLÍTICA ocorreu entre os dias 06 a 09 de novembro de 2017, 
na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. O evento promovido pelo 
Programa de Pós-Graduação em Filosofa da Universidade Federal de 
Pelotas (UFPel) e com apoio da CAPES, manteve sua potência e 
diversidade de atividades. Pesquisadores e discentes, de diversas 
Instituições de Ensino Superior, de diferentes áreas e de vários países, 
participaram de conferências, mesas redondas, comunicações e minicursos 
nos quatro dias do encontro. O conjunto de atividades desenvolvidas 
primou, uma vez mais, pela qualidade e excelência tanto das apresentações 
quanto dos debates. Não obstante, o evento manteve a sua característica 
de aproximar pesquisadores do Brasil e de outros países. Dentre os 
conferencistas estiveram presentes, por exemplo: Massimo Dell’Utri 
(Università degli Studi di Sassari – Itália); Aaron Zimmerman (University of 
California – EUA) Ricardo Navia (Udelar – Uruguai); Cláudio Costa (UFRN – 
BR); Marco Aurélio Werle (USP – BR); Erick Calheiros de Limas (UnB – 
BR); Andréa Faggion (UEL – BR); Denis Silveira (Unisinos – BR); Mitieli 
Seixas da Silva (UFSM – BR); Evandro Barbosa (UFPel – BR). Nesse 
sentido, desde edições anteriores: “Virtudes, Direito e Democracia” (2009), 
“Ação, Justificação e Legitimidade” (2011), “Sobre Responsabilidade” 
(2013) e “Normatividade e Racionalidade Prática” (2015) o evento tem 
contado com a presença constante de pesquisadores de diferentes 
nacionalidades. 

Em 2017, tendo como eixo-temático “Agência, Deliberação e 
Motivação” o V CONGRESSO INTERNACIONAL DE FILOSOFA MORAL E 
POLÍTICA atingiu o seu objetivo geral de discutir e avaliar as relações e 
implicações, bem como os limites e alcances, do pensamento filosófico 
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contemporâneo a respeito das noções de Agência, Deliberação e 
Motivação. De maneira específica, destacam-se o exame do potencial 
teórico das novas perspectivas de investigação filosófica possibilitadas pela 
filosofia contemporânea; o estabelecimento de um fórum internacional e 
interinstitucional de discussões sobre Filosofia Moral e Política; a divulgação 
de pesquisas de ponta sobre esta temática de professores, pesquisadores e 
alunos de pós-graduação (com reconhecido mérito acadêmico); a 
ampliação e o fortalecimento dos vínculos entre os Programas de Pós-
Graduação em Filosofia da Região Sul do Brasil e com países vizinhos, 
assim como o estabelecimento de novos vínculos com instituições 
estrangeiras consagradas.  

É com imensa satisfação que o NEPFIl, em sua Coleção Dissertatio 
Studia, traz a lume à obra: AGÊNCIA, DELIBERAÇÃO E MOTIVAÇÃO: 
ANAIS DO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE FILOSOFIA MORAL E 
POLÍTICA. A presente obra reúne as comunicações apresentadas no 
decorrer do evento com expressivas contribuições de seus autores. 

Por fim, em nome da comissão organizadora e científica, não 
poderíamos nos furtar de agradecer a todos os participantes por suas 
contribuições. Um agradecimento especial à CAPES, à Direção do Instituto 
de Filosofa, Sociologia e Política, à Direção do Centro de Artes, à Chefia do 
Departamento de Filosofa e a todos os professores (as) e discentes que 
auxiliaram para o bom desenvolvimento do encontro. 

 

Pelotas, 23 de março de 2018. 

Pedro Leite Junior 
Lucas Duarte Silva 

 
Organizadores 
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SOBRE A ORIGEM DA DICOTOMIA FATO/VALOR EM PUTNAM 
 

Alexandre Xavier Vargas 
 

 
 
Em sua obra O Colapso da Dicotomia Fato/Valor, Putnam procura 

inicialmente delimitar o que seria o problema da dicotomia fato/valor, 
remetendo também à sua origem e desenvolvimento. Pode-se dizer que o 
traço característico que melhor ilustra a ideia geral de uma dicotomia entre 
fatos valores é certo tipo de separação rígida entre supostos domínios 
factual e normativo. Contudo, o que é fundamental na discussão do 
problema, conforme defende Putnam, não é a ideia de uma mera separação 
em si mesma, mas antes o que fundamenta tal separação e, principalmente, 
que consequências esta separação pode implicar. 

É amplamente aceito que o problema tem origem com Hume, no 
Tratado da Natureza Humana. Nessa obra, Hume sustenta a conhecida 
doutrina de que não se pode a partir de um fato derivar um dever. Tal 
doutrina, conhecida posteriormente como “Lei de Hume”, recebe 
normalmente a seguinte formulação: Não se pode a partir de um “é” (is) 
derivar um “deve” (ought). Nessa passagem do Tratado, encontramos o que 
foi tomado pela tradição como a referência fundamental para a tese da 
inderivabilidade do “dever ser” a partir do “ser”: 

Em todo o sistema moral que até hoje encontrei, sempre notei que o 
autor segue durante algum tempo o modo comum de raciocinar, 
estabelecendo a existência de Deus, ou fazendo observações a 
respeito dos assuntos humanos, quando, de repente, surpreendo-
me ao ver que, em vez das cópulas proposicionais usuais, como é e 
não é, não encontro uma só proposição que não esteja conectada a 
outra por um deve ou não deve. Essa mudança é imperceptível, 
porém da maior importância. Pois, como esse deve e não deve 
expressa uma nova relação ou afirmação, esta precisaria ser notada 
e explicada; ao mesmo tempo, seria preciso que se desse uma 
razão para algo que parece inteiramente inconcebível, ou seja, 
como essa nova relação pode ser deduzida de outras inteiramente 
diferentes. Mas já que os autores não costumam usar essa 
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precaução, tomarei a liberdade de recomendá-la aos leitores; estou 
persuadido de que essa pequena atenção seria suficiente para 
subverter todos os sistemas correntes de moralidade [...]1. 

Embora a origem da tese da dicotomia fato/valor possa ser 
localizada em Hume, uma interpretação mais radical dessa tese se encontra 
na argumentação dos positivistas lógicos. Pensadores, e Carnap, por 
exemplo, promoveram de modo bastante sofisticado a ideia de que todas as 
noções valorativas não corresponderiam a nenhum “fato” e, portanto, não 
poderiam de modo algum pretender correção objetiva. Assim, a 
consequência prática, a partir dessa tese geral seria a inevitável expulsão 
da ética do âmbito da discussão racional. Entretanto, como Putnam 
ressalta, essa expulsão das questões da ética da “esfera racional” é uma 
consequência extrema que não se justifica apenas por um enunciado geral 
de distinção entre declarações que se referem a fatos e declarações que se 
referem a deveres ou normas, mas apoia-se também em uma série de 
outros pressupostos. É só com a versão extrema da dicotomia fato/valor 
defendida pelos positivistas lógicos que o problema ganha uma formulação 
que ameaça significativamente a pretensão de objetividade na ética, 
convertendo-se na ideia de que todos os juízos éticos são apenas contra-
sensos (nonsense) metafísicos. Neste trecho de The Unity of Science, 
Carnap oferece uma imagem bastante clara desse tipo de posição: 

Todas as declarações pertencentes à Metafísica, Ética normativa e 
Epistemologia (metafísica) têm esse defeito, são, de fato, 
inverificáveis e, portanto, acientíficas. No Círculo de Viena, estamos 
acostumados a descrever tais declarações como contra-sensos 
(seguindo Wittgenstein)2. 

A dicotomia fato/valor, nessa versão extrema positivista, sustenta-se, 
como aponta Putnam, em um esquema tripartite estreitamente ligado a uma 
outra conhecida dicotomia filosófica, a saber, a dicotomia analítico/sintético. 
Segundo essa divisão que se encontra nas bases das teses positivistas, 
todos os juízos possíveis são classificados em três categorias. Uma 
categoria dos juízos analíticos: que se caracterizam pela capacidade de 
																																																													
1 HUME, 2001, p.509. 
2 Tradução livre de: “All statements belonging to Metaphysics, regulative Ethics, and 
(metaphysical) Epistemology have this defect, are in fact unverifiable and, therefore, 
unscientific. In the Viennese Circle, we are accustomed to describe such statements as 
nonsense (after Wittgenstein)” (CARNAP, 1934, p.26-27). 
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serem verdadeiros ou falsos apenas em função de seus significados, tendo 
a possibilidade de verificação tão somente a partir de regras lógicas (L-
rules, no jargão positivista).3 Uma segunda categoria dos juízos sintéticos: 
que são passíveis de verificação ou falseabilidade pela experiência. Por fim, 
uma terceira categoria onde se encaixam os juízos morais e estéticos, 
considerada sem relevância cognitiva. 

Pode-se dizer que esse esquema positivista deriva de uma 
classificação binária de todos os juízos tidos como cognitivamente 
significativos em analíticos ou sintéticos, excluindo, de antemão, qualquer 
outra possibilidade. Esta é a base do argumento de Putnam para sustentar 
que a dicotomia fato/valor é dependente da “dicotomia” analítico/sintético. 
Contudo, essa relação depende ainda da interpretação da natureza dessa 
separação. 

Na explicação do caráter radical da interpretação da separação entre 
fatos e valores sustentada pelos positivistas, Putnam recorre à tese de John 
Dewey, de que, em muitos casos, distinções filosóficas foram elevadas ao 
status de dicotomias inflacionadas. Com efeito, a partir do que Dewey 
denominava “dualismos filosóficos”, Putnam critica o modo pelo qual os 
positivistas converteram a distinção entre juízos analíticos e sintéticos e, 
posteriormente a distinção fato/valor, em “dicotomias” propriamente ditas. 

De acordo com essa argumentação, uma “distinção” é algo que 
serve para classificar determinadas coisas, um tipo de divisão baseada em 
determinadas propriedades características, normalmente orientada a algum 
propósito e que opera nos limites de determinado contexto teórico. Nesse 
sentido, toda distinção tem uma função e um alcance. No caso de uma 
divisão entre juízos analíticos e sintéticos, por exemplo, há critérios que 
permitem acomodar juízos em alguma das possibilidades, sendo também 
possível que algum juízo não se acomode perfeitamente nesses critérios. 

																																																													
3 L-rules ou logical rules é um termo próprio da sintaxe lógica de Carnap (também 
compartilhada pelos positivistas lógicos de um modo geral). É uma parte importante do 
jargão técnico positivista e denomina certo conjunto de regras lógicas, isto é, regras em que 
nenhuma expressão descritiva desempenha qualquer papel essencial. São o oposto, por 
assim dizer, de P-rules ou physical rules que seria o conjunto de regras físicas deduzidas por 
observação. Sobre isso ver: CARNAP, Rudolf. "Testability and Meaning,". In: Philosophy of 
Science, 3, n.4 (1936) e CARNAP, Rudolf. The Logical Syntax of Language. Tradução de 
Amethe Smeaton, Londres: Routledge and Keagan, 1937. Uma exposição bastante precisa 
sobre essas definições pode ser encontrada em: BONNAY, Denis. “Carnap’s Criterion of 
Logicality”. In: Carnap’s Logical Syntax of Language. 2005, p.147-166. 
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Contudo, segundo Putnam, tal distinção tornou-se onipresente, passando a 
ser aplicada, necessariamente, a todos os juízos possíveis. A característica 
que demarca a diferença entre uma “distinção” e uma “dicotomia” é, 
portanto, que esta última passa a valer como um critério de classificação 
absoluto aplicável a tudo o que compõe a conjunto de objetos que 
potencialmente abrange, no caso do analítico/sintético, a totalidade dos 
juízos tidos como “cognitivamente significativos”. 

Assim, à luz dessa diferenciação (distinção/dicotomia), Putnam 
explica a ligação com o esquema tripartite dos positivistas. Pois, uma vez 
que os positivistas adotaram esse uso onipresente da distinção 
analítico/sintético e, sendo evidente para eles que juízos morais não 
poderiam ser analíticos, restariam apenas duas possibilidades: ou 1) juízos 
morais são sintéticos e correspondem a fatos no sentido empirista que 
desenvolviam em suas teses, ou 2) simplesmente não se encaixariam em 
nenhuma das possibilidades de classificação de juízos cognitivamente 
significativos. Quando Putnam fala em dicotomias super-inflacionadas 
(over-inflated dichotomies) é a esse tipo de uso onipresente que se refere. A 
propósito da diferença entre “distinções” e “dicotomias” defendida por 
Putnam, é importante ter presente que ele não rejeita o que chama de uma 
“distinção trivial” entre fatos e valores, mas apenas o alcance dessa 
separação e o papel que desempenhou em determinadas argumentações. 
Em contraste, Putnam afirma: 

Se nós desinflacionamos a dicotomia fato/valor, o que temos é isso: 
há uma distinção que pode ser traçada (que é útil em alguns 
contextos) entre juízos éticos e outros tipos de juízos. Isso é o caso, 
assim como é indubitavelmente o caso que há uma distinção que 
pode ser traçada (e é útil em alguns contextos) entre juízos da 
química e juízos que não pertencem ao campo da química. Mas 
nada metafísico se segue da existência de uma distinção fato/valor 
nesse sentido modesto 4. 

																																																													
4 PUTNAM, 2002, p.19, tradução nossa. Tradução livre de: “If we desinfiate the fact/value 
dichotomy, what we get is this: there is a distinction to be drawn (one that is useful in some 
contexts) between ethical judgments and other sorts of judgments. This is undoubtedly the 
case, just as it is undoubtedly the case that there is a distinction to be drawn (and one that is 
useful in some contexts) between chemical judgments and judgments that do not belong to 
the field of chemistry. But nothing metaphysical follows from the existence of a fact/value 
distinction in this (modest) sense”. 
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Todavia, a ideia de separação entre juízos de fato e juízos éticos 
jamais se deu inteiramente nesse “sentido modesto”. De modo que, desde 
sua origem na modernidade tal distinção esteve estreitamente vinculada à 
distinção entre juízos sintéticos e juízos analíticos, resultando 
posteriormente na versão positivista da dicotomia fato/valor. Conforme 
argumenta Putnam, a história da dicotomia fato/valor até certo ponto se 
confunde com a história da dicotomia analítico/sintético, pois, os próprios 
fundamentos da “Lei de Hume” pressupõem um esboço da distinção 
analítico/sintético, a partir da divisão entre “questões de fato e existência” e 
“relações de ideias”. 

Uma vez que a dicotomia fato/valor pode ser, em Hume, entendida 
como a tese de que juízos morais não correspondem a nenhum fato, 
Putnam ataca os próprios pressupostos dessa tese ao chamar a atenção 
para a necessidade de definição precisa do que seja um “fato”. Isso não era 
particularmente um grande problema para Hume, pois, sua “metafísica” 
estabelecia de modo relativamente claro as características de um “fato” 
vinculando estes, em última instância, a impressões sensíveis. Contudo, é 
justamente a essa dependência das categorias da metafísica humeana que 
Putnam chama a atenção. 

Assim, a própria “Lei de Hume” não pode ser desvinculada da 
adoção do conteúdo atribuído pela filosofia humeana à definição de fato. 
Como sustenta Putnam, afirmar que “deve” não pode ser corretamente 
inferido de “é” não é o mesmo que dizer que, por exemplo, P v Q não pode 
ser corretamente inferido de P & Q. Nesse sentido, a própria capacidade de 
reconhecer inferências do tipo “deve” e de tipo “é” depende do conteúdo de 
um determinado juízo e não da sua forma. 

De fato, se o requerimento fosse simplesmente algo sobre a forma 
de certas inferências, isso proibiria sempre de inferir “você deve 
fazer x em tais e tais circunstâncias” de “para você, fazer x em tais e 
tais circunstâncias é bom, e para você, abster-se de fazer x 
naquelas circunstâncias é mau”. É claro, muitos filósofos 
responderiam a esse exemplo dizendo que ele não entra em conflito 
com o dictum de Hume, porque esse é um caso de inferir um “deve” 
de um “deve”. Mas esse é meu ponto. A habilidade deles em 
reconhecer declarações tais como “para você, fazer x em tais e tais 
circunstâncias é bom”, e “para você, abster-se de fazer x naquelas 
circunstâncias é mau” como um caso de um “deve” não surge de 
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qualquer característica da forma da declaração, mas antes de uma 
compreensão do seu conteúdo5. 

Seguindo essa interpretação, a impossibilidade da implicação, no 
caso da Lei de Hume, não é, portanto, derivada de meras propriedades 
formais dos juízos, mas antes, do modo como esses são compreendidos 
em determinado esquema conceitual: 

Nem o próprio Hume (ou qualquer um de seus leitores) entende a 
reivindicação [lei de hume] como algo sobre cânones da inferência 
formal. Antes, Hume assumiu uma dicotomia metafísica entre 
“questões de fato” e “relações de ideias”. O que Hume queria dizer 
era que um juízo “é” descreve uma “questão de fato”, então nenhum 
juízo “deve” pode ser derivado disso. A metafísica humeana das 
“questões de fato” constitui a totalidade dos fundamentos da 
alegada inderivabilidade de “deve” a partir de “é”6. 

Avançando com Kant, a história da dicotomia fato/valor entra em um 
novo capítulo. Segundo Putnam, Kant desenvolve de modo sistemático a 
divisão analítico/sintético que já se esboçava em Hume. No caso de Kant, a 
ética procede orientada pela ideia de que a moral, entendida em termos de 
deveres e obrigações, não é uma questão “factual”. Kant trata a moral como 
algo que, embora não se resolva no domínio “factual”, é objetiva no sentido 
de que é passível de discussão racional válida. Assim, a radical diferença é 
que Hume, pelo contrário, tratava as questões morais basicamente em 

																																																													
5 PUTNAM, 2002, p.14, tradução nossa. Tradução livre de: “Indeed, if the claim were simply 
one about the form of certain inferences, it would prohibit one from ever inferring "you ought 
to do x in such-and-such circumstances" from "for you to do x in such-and-such 
circumstances is good, and for you to refrain from doing x in those circumstances is bad." Of 
course, many philosophers would reply to this example by saying that it does not run afoul of 
Hume's dictum because it is a case of inferring an "ought" from an "ought." But that is my 
point. Their ability to recognize statements such as "for you to do x in such-and-such 
circumstances is good, and for you to refrain from doing x in those circumstances is bad" as a 
case of an "ought" turns not on any feature of the form of the statement but rather on an 
understanding of its content”. 
6 PUTNAM, 2002, p.14-15, tradução nossa de: “Nor did Hume himself (or any of his readers) 
understand the claim as one about the canons of formal inference. Rather, Hume assumed a 
metaphysical dichotomy between "matters of fact" and "relations of ideas" (the dichotomy that 
constituted his early anticipation of "the analytic-synthetic distinction"). What Hume meant 
was that when an "is" judgment describes a "matter of fact," then no "ought" judgment can be 
derived from it. Hume's metaphysics of "matters of fact" constitutes the whole ground of the 
alleged underivability of "oughts" from "ises."”. 



Anais do V Congresso de Filosofia Moral e Política 

17 

termos de sentimentos relacionados à presença de circunstâncias factuais 
específicas. Desse modo, apesar das enormes diferenças que se pode 
verificar quanto ao modo como cada um desses pensadores trata a ética, 
ao passar por Kant a questão da separação entre fatos e valores 
permanece pouco alterada. 

É bastante claro que, na filosofia moral kantiana, juízos morais não 
correspondem a fatos no sentido empirista clássico. É também importante 
enfatizar que a ideia de que juízos morais não podem ter validade objetiva 
não figura em Kant. Todavia, dada a indisposição de certos pensadores 
posteriores em aceitar a totalidade do aparato teórico kantiano, a tese da 
dicotomia fato/valor acaba persistindo e, posteriormente, resultando na 
versão positivista da dicotomia fato/valor. 

Um ponto importante a se chamar a atenção quanto à questão da 
dicotomia fato/valor nas teses positivistas é que, apesar de tal ideia estar 
apoiada em distinções semelhantes àquelas amparadas pela semântica 
pictorial humeana, há uma mudança radical no próprio aparato teórico 
empregado. Enquanto em Hume temos fundamentalmente uma estrutura 
onde o conteúdo da experiência é concebido como algo que pode ser 
representado por certo tipo de imagens (ideias), nas teses positivistas tal 
perspectiva é transportada para o âmbito da linguagem. Assim, para os 
positivistas, a representação se dá na capacidade que a “proposição” teria 
de representar, seja correta ou incorretamente, a realidade através da 
descrição de objetos em sua articulação correspondente. Por outro lado, 
também são admitidas proposições que não representam nada na realidade 
empiricamente concebida, mas apenas evidenciam certa estrutura lógica 
constitutiva da linguagem. Desse modo, o critério básico para a verificação 
do valor de verdade de uma proposição é a comparação com a realidade 
empiricamente concebida, enquanto que essas proposições 
correspondentes à própria estrutura formal da linguagem, obtém sua 
correção a partir apenas de regras lógicas. 

É importante notar que essa estrutura geral que é adotada pelos 
positivistas, segundo a interpretação de Putnam, corresponde 
essencialmente à demarcação entre juízos sintéticos e juízos analíticos. 
Desse modo, fica fácil perceber porque juízos éticos não são considerados 
objetivos no interior dessa estrutura, pois, falta a esses juízos a capacidade 
de verificação tanto pela comparação com a “realidade” quanto pela 
correção a partir de regras convencionais  
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Essa divisão leva em conta uma concepção idealizada de 
linguagem, podendo a tradição do positivismo lógico ser inserida no grupo 
que é normalmente chamado de “filósofos da linguagem ideal”, sobretudo 
na figura de Carnap, considerado o mais significativo membro dessa 
tradição. Desse modo, podemos estabelecer que a divisão positivista acima 
caracterizada pressupõe uma linguagem artificialmente construída que 
procura superar determinados problemas da linguagem cotidiana. Assim, 
por exemplo, de acordo com as teses positivistas, uma vez feito esse 
esforço para eliminar problemas comuns da linguagem cotidiana e, 
consequentemente, em posse de formulações mais precisas, a divisão 
positivista de classificação e correção de juízos se aplicaria sem maiores 
problemas. Dadas essas especificações, pode-se afirmar que em Carnap, a 
linguagem cognitivamente significativa ou, nesse caso o mesmo que a 
linguagem corretamente aplicável à ciência, pode ser, em geral, dividida em 
correlação aos seus campos científicos de aplicação. Como escreve 
Bonnay: 

Por um lado, há a lógica e a matemática: nesses campos, as 
verdades não são substantivas, elas meramente refletem a escolha 
de uma moldura, o significado que foi dado para palavras lógicas e 
matemáticas. Por outro lado, há a física, concebida de modo 
abrangente: verdades físicas são verdades empíricas, que podem 
ser confirmadas ou refutadas pela experiência7. 

O que é importante aqui é que noções próprias da ética não são 
admitidas em nenhuma das categorias tidas como cognitivamente 
significativas, sendo, portanto, reforçada a tese de que nada na ética 
corresponde a fatos ou, de que não há questões de fato sobre juízos 
morais, conforme apontado por Hume, mais do que isso, partindo agora de 
um aparato teórico muito mais sofisticado. Além disso, essas distinções 
fundamentais positivistas acabam por pressupor certa “ontologia, que 
sustenta uma concepção empirista de mundo composto por estados de 
coisas, bem como, uma concepção de linguagem que reduz toda a 
linguagem significativa para a investigação científica à única função de 

																																																													
7 BONNAY, 2005, p.2, tradução nossa de: “On the one hand, there are logic and 
mathematics: in these fields, truths are not substantive, they merely reflect the choice of a 
framework, the meaning that has been given to logical and mathematical words. On the other 
hand, there is physics broadly conceived: physical truths are empirical truths, which can be 
confirmed or refuted by experience”. 
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descrever o mundo. Como afirma Putnam a propósito do projeto de Carnap, 
“ele simplesmente descartou a ética normativa como “contra-senso” sem 
qualquer exame detalhado de um único conceito ético”8. 

Essa forma geral das bases positivistas e o modo de proceder na 
argumentação para sustentar a dicotomia fato/valor parece, pelo menos, 
mostrar o quão dependente dessa “ontologia” geral amparada na distinção 
analítico/sintético a tese realmente é. Assim, a estratégia de Putnam 
consiste, nesse ponto, em tentar mostrar o quão frágil é a justificação da 
dicotomia fato/valor nas teses positivistas, começando por aquilo que era 
seu fundamento mais sólido, a confiança em poder caracterizar 
precisamente o que é um “fato”. Conforme Putnam: 

O propósito de Carnap era expelir a ética do domínio do 
conhecimento, não reconstruí-la. Mas a confiança dos positivistas 
lógicos de que eles podiam expelir a ética do domínio do 
racionalmente discutível era em parte derivada do modo no qual os 
dualismos analítico-sintético e fato-valor reforçavam um ao outro 
nas mãos deles. De acordo com os positivistas, para ser 
conhecimento, “sentenças” éticas teriam que ser ou analíticas, o 
que elas manifestamente não eram, ou ainda “factuais”. E a 
confiança deles de que elas não poderiam ser factuais, assim como 
a confiança de Hume de que o “crime de ingratidão não é qualquer 
fato particular”, derivava da confiança deles de que eles sabiam 
exatamente o que um fato era. Nos escritos dos positivistas, no 
caso de ambos, do dualismo do analítico e declarações factuais, e 
do dualismo dos juízos éticos e factuais, é a concepção de “factual” 
que faz todo o trabalho filosófico9. 

																																																													
8 PUTNAM, 2002, p.24, tradução nossa de: “[…] simply dismissed normative ethics as 
"nonsense" without any detailed examination of a single ethical concept”. 
9 PUTNAM, 2002, p.20-21, tradução nossa de: “Carnap's purpose was to expel ethics from 
the domain of knowledge, not to reconstruct it. But the confidence of the logical positivists that 
they could expel ethics from the domain of the rationally discussable was in part derived from 
the way in which the analytic-synthetic and factlvalue dualisms reinforced one another in their 
hands. According to the positivists, in order to be knowledge, ethical "sentences" would have 
to be either analytic, whlch they manifestly are not, or else "factual." And their confidence that 
they could not be factual, just like Hume's confidence that "the crime of ingratitude is not any 
particular fact," derived from their confidence that they knew exactly what a fact was. In the 
writings of the positivists, in the cases of both the dualism of analytic and factual statements 
and the dualism of ethical and factual judgments, it is the conception of the "factual" that does 
all the philosophical work”. 
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A fim de evidenciar a fragilidade das concepções positivistas, 
Putnam chama atenção para as dificuldades que a noção positivista de 
“fato” acabou por enfrentar quando, devido aos acelerados 
desenvolvimentos das ciências, em especial a física, Carnap procurou 
reformular esses critérios para caracterizar o que efetivamente constituía 
um fato. É importante enfatizar que a exposição de tais dificuldades parece 
desempenhar, na argumentação de Putnam, o papel de mostrar como a 
própria noção de linguagem cognitivamente significativa adotada pelos 
positivistas é estreita, falhando assim, em contemplar toda a complexidade 
da relação entre o factual e o normativo. Tal concepção estreita da 
linguagem acaba marcando um abalo irreparável nos próprios fundamentos 
sobre os quais esses pensadores sustentavam a dicotomia fato/valor, de 
modo que “a busca por uma demarcação satisfatória do “factual” se tornou 
a busca por um modo satisfatório de traçar a distinção analítico-sintético”10. 
Passo a uma breve reconstrução do discurso de Putnam acerca dessas 
dificuldades. 

Apesar da sofisticação dos critérios dos positivistas lógicos para a 
representação dos fatos em relação à semântica pictorial humeana, pode-
se dizer que a caracterização do que seja um fato ainda era, na primeira 
metade do século XX, similar à caracterização humeana de que estes 
deviam corresponder, em última instância, a impressões sensíveis. O 
critério inicial de verificação adotado pelos positivistas era, de modo geral, a 
possibilidade de observação direta, o que, de fato, parece se afastar muito 
pouco do critério de correspondência a impressões sensíveis. Assim, nesse 
caso, um “fato” genuíno devia estar ao alcance do aparato sensorial. 
Contudo, como defende Putnam: 

[...] a ciência tinha mudado radicalmente desde os dias de Hume, e 
os positivistas se encontraram cada vez mais pressionados a 
abandonar sua noção inicial de fato, que era algo similar à 
humeana, a fim de fazer justiça à ciência revolucionária da primeira 
metade do século vinte11. 

																																																													
10 PUTNAM, 2002, p.29, tradução nossa de: “[…] the search for a satisfactory demarcation of 
the "factual" became the search for a satisfactory way of drawing "the analytic-synthetic 
distinction”. 
11 PUTNAM, 2002, p.21, tradução nossa de: “[…] science had changed radically since 
Hume's day, and the positivists found themselves pressed more and more to abandon their 
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Duas revisões fundamentais foram feitas no critério positivista para 
classificar o que era um fato devido à progressiva adoção pelas ciências de 
noções que simplesmente não cabiam na simplicidade explicativa do 
esquema positivista, conforme apontado por Putnam. Essas noções 
compreendiam propriedades e entidades não observáveis no sentido direto 
concebido até então pelos positivistas, como, por exemplo, bactérias e 
átomos. Assim, para não ficar à margem dos desenvolvimentos científicos 
da época, os critérios positivistas teriam de ser reformulados a fim de levar 
adiante o projeto de fundamentar “racionalmente” a ciência. Nesse sentido, 
a primeira revisão acontece com Carnap em 1936. 

A principal mudança é que, basicamente, além da parte analítica 
com suas regras específicas, na parte factual da linguagem da ciência era 
admitido não apenas aquilo que podia ser confrontado pela observação 
direta, mas também predicados que fossem redutíveis a “enunciados de 
observação”. Em linhas gerais, a ideia era admitir que determinados 
predicados poderiam ser admitidos como possuindo conteúdo factual se 
esses pudessem, por meios técnicos específicos, ser adequadamente 
explicados em termos de enunciados sobre experimentos.12 Todavia, essa 
primeira revisão não dava conta satisfatoriamente de todos os problemas de 
adequação nas teses positivistas, uma vez que ainda mantinha boa parte 
das noções inobserváveis, mesmo após o grande sucesso da adoção 
dessas noções em teorias científicas, sendo ainda classificadas, no 
esquema positivista, como contra-sensos metafísicos. Desse modo, como 
ressalta Putnam, uma revisão mais radical precisaria ser feita e, essa 
segunda e radical revisão ocorreu em 1938 com a obra Foundations of 
Logic and Mathematics, de Carnap.13 

A partir de então, certos termos teóricos tomados como “primitivos” 
também eram admitidos na linguagem da ciência. Na prática, isso 
significava uma nova dicotomia entre os termos teóricos e os termos de 
observação conforme os critérios tradicionais positivistas. Termos teóricos 
como “elétron”, “campo magnético” ou “carga”, por exemplo, eram 
																																																																																																																																	
initial notion of a fact, which was somewhat similar to Hume's, in order to do justice to the 
revolutionary science of the first half of the twentieth century”. 
12 Carnap explica essa noção de redução em: CARNAP, Rudolf. "Testability and Meaning," 
In: Philosophy of Science, 3, n.4 (1936) (especificamente nas páginas 431-453). 
13 CARNAP, Rudolf. "The Foundations of Logic and Mathematics," In: International 
Encyctopedia of Unified Science, vol. 1, part 1 (Chicago: Chicago University Press, 1938), 
p.139-214 (Sobre isso ver principlmente a §24 Elementary and Abstract Terms). 
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introduzidos por sua capacidade de desempenhar o papel de permitir maior 
sucesso nas predições de experiências do que seria possível prever sem 
eles no sistema de uma teoria como um todo. O problema para o qual 
Putnam chama a atenção é que essa radical mudança acaba fragilizando o 
sistema no qual os positivistas sustentavam a própria caracterização do que 
seria um “fato” e, como vimos, nisso repousavam os fundamentos que da 
própria dicotomia fato/valor. Colocado de outro modo, os positivistas, ao 
conceder essa flexibilização de critérios, simplesmente não podiam mais 
caracterizar individualmente o que constituía um fato, atribuindo o conteúdo 
factual não mais a declarações individuais, mas ao sistema dos enunciados 
científicos como um todo. 

Pode-se dizer que, embora não ofereçam uma desqualificação 
definitiva, esses problemas acabam por expor a fragilidade do modo pelo 
qual os positivistas concebiam a linguagem significativa e traçavam a 
própria distinção analítico/sintético na qual apoiavam a ideia de separar 
radicalmente fatos e valores, bem como, todas as drásticas consequências 
dessa separação. O que a análise de Putnam parece evidenciar é que 
antes mesmo da derradeira crítica de Quine à distinção analítico/sintético, 
em Dois Dogmas do Empirismo, as teses dos positivistas lógicos já se 
encontravam em dificuldades irreversíveis. Em suma, ao discorrer sobre a 
história da dicotomia fato/valor desde de sua origem em Hume até seu 
ápice nas teses dos positivistas, Putnam procura evidenciar a fragilidade e 
os limites dessas concepções, o que abre caminho para a parte positiva de 
sua argumentação quanto à dicotomia fato/valor, a saber, a ideia de que 
normatividade e descrição do mundo são interdependentes, o que se 
expressa no que Putnam chama de “fenômeno de entrelaçamento entre 
fatos e valores” (fact/value entanglement). 
Referências 
BONNAY, Denis. “Carnap’s Criterion of Logicality”. In: P. Wagner (Ed.), 
Carnap’s Logical Syntax of Language. New York: Palgrave Macmillan, 2005, 
p.147–166. 
CARNAP, Rudolf. “Testability and Meaning”. In: Philosophy of Science, v.3, 
n.4, p.420-468, 1936. 
______. “The Foundations of Logic and Mathematics”. In: International 
Encyctopedia of Unified Science. Part 1. Chicago: Chicago University Press, 
1938, p.139-214. 



Anais do V Congresso de Filosofia Moral e Política 

23 

______. The Logical Syntax of Language. Londres: Routledge and Keagan, 
1937. 
______. The Unity of Science. London: Kegan Paul, Trench, Hubner, 1934. 
HUME. Tratado da Natureza Humana. São Paulo: Editora UNESP, 2001. 
PUTNAM, Hilary. The Colapse of Fact/Value Dichotomy and Other Essays. 
Cambridge, Massachusets: Harvard University Press, 2002. 
QUINE, W.V.O. “Two Dogmas of Empiricism” (1951). Disponível em: 
<http://www.ditext.com/quine/quine.html> Acesso em: 12 de novembro de 
2015.



	

CRENÇAS MORAIS, NEUROCIÊNCIA E PERSPECTIVISMO: UM 
PARALELO ACERCA DA CRÍTICA À CAUSALIDADE E O PROBLEMA 

DA LIBERDADE DA VONTADE A PARTIR DA FISIOLOGIA DE 
NIETZSCHE 

 
Alianna Caroline Sousa Cardoso* 

 
 
 

Introdução 
Nietzsche é reconhecidamente um dos filósofos que mais se 

debruçou nos estudos para uma crítica à moral. Sob seu ponto de vista, 
realizar uma crítica à moralidade empreendia realizar uma profunda análise 
nos efeitos de poder produzidos pelos discursos introduzidos à sociedade 
como verdade. Para ele, o aceite de um valor moral tinha uma relação 
intrínseca com os discursos de verdade produzidos para que determinada 
crença fosse legitimada. Em sua crítica ao conhecimento e a verdade 
propriamente dita, Nietzsche desenvolve um pensamento perspectivista, 
numa busca de um conhecimento puro e desinteressado a que ele mesmo 
irá julgar impossível.  

Através de sua filologia, Nietzsche concebe importância ao modo 
como a linguagem se apodera de questões morais a partir do modo como é 
operada. Para ele, as palavras foram tomadas como a expressão das 
coisas propriamente ditas e não como simplesmente a expressão das 
relações entre os homens e as coisas. Isto deu poder de verdade a 
inúmeros discursos que foram sendo arraigados à cultura como descrição 
do mundo. Sua obra perpassa pelo modo como o homem se apoderou das 
palavras para definir a verdade e o conhecimento em si. Daí que diante de 
seu modo de pensar a filosofia, estabeleceu como pressuposto de seus 
escritos a crítica à moral a partir de seus fundamentos e das bases que a 
sustentavam. 

																																																													
* Doutoranda em Filosofia do Programa de Pós-Graduação de Filosofia da Universidade 
Federal de Pelotas – UFPel;. E-mail para contato: aliannacardosovancan@gmail.com 
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Este estudo é, pois, um levantamento ainda embrionário que 
pretende analisar o problema da liberdade em Nietzsche através dos 
estudos de alguns conceitos cruciais para à crítica do filósofo à moral e sua 
consequente conjuntura com a perspectiva das crenças morais enquanto 
constituição fisiológica. Aqui, resguardamo-nos a utilizar alguns elementos 
constantes dos estudos de Nietzsche acerca da junção que faz de conceitos 
científicos e filosóficos para a construção de sua ideia de liberdade a partir 
de sua “teoria das forças” e a consequente tomada de sua filosofia a partir 
da ideia de liberdade e necessidade, diante de uma crítica à ideia de 
causalidade. 

Este estudo tem então como propósito abordar brevemente a ideia 
concebida a partir de que maneira as crenças morais se relacionam com a 
noção nietzschiana de liberdade com base em sua perspectiva fisiológica. O 
principal foco de discussão é a existência ou não de liberdade e a influência 
ou não de circunstâncias biológicas que possam condicionar o 
comportamento humano enquanto necessário e de que modo é possível 
pensar a liberdade da vontade a partir de perspectivas fisio(psico)lógicas. 

Nesse sentido, dividimos o trabalho em quatro partes. A primeira 
parte apresenta uma ótica em que defende-se ser possível pensar em 
Nietzsche como um filósofo moral que promoveu inúmeras críticas à ideia 
de crenças morais muito antes da própria introdução da epistemologia 
moral na tradição filosófica do Século XX. Após, pretende-se conceitualizar 
o perspectivismo de Nietzsche e a partir disto as diagonais criadas para a 
crítica às crenças morais por meio de um aparato fisiológico, questionando-
se, a partir de sua crítica à causalidade, a noção de liberdade sob a ótica da 
fisiologia do corpo orgânico como guia para verificar a origem dos 
sentimentos e valores morais, bem como, como fio condutor da teoria 
nietzschiana da interpretação, sobretudo, de sua psicologia da cultura 
moderna. 

Retratamos, pois, o âmbito “psicológico” da existência humana 
assimilado pela compreensão do valor da vida pelo viés fisiológico, 
tornando-se possível falarmos de uma “psicofisiologia” ou de uma 
“fisiopsicologia” em Nietzsche (FREZZATTI, 2006) que pretendemos 
revisitar a partir de alguns exemplos da neurociência atual. 
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Nietzsche Um Filósofo da Crítica à Moral e A Epistemologia Moral 
Ao analisar detidamente a história da moral, Nietzsche entende ser 

impossível pensar em um conhecimento desinteressado e parte da ideia de 
que tudo é interpretação. Ou seja, desconstrói a ideia da existência de um 
conhecimento único e verdadeiro. Para ele, todo pensamento, toda teoria, 
toda ideia de valor compreende uma cadeia de elementos que determinam 
o modo como aquele segmento será interpretado. Por isto mesmo, toda 
interpretação é parcial e condiz com as crenças morais de quem interpreta.  

Deste modo todas as ‘verdades’, para o filósofo, são apenas 
interpretações feitas pelo homem acerca dos fenômenos do mundo para a 
elaboração de um sentido para as coisas. Sua ótica nos revela ainda que a 
par das interpretações metafísicas, a própria ciência é, por ela mesma, uma 
abertura perspectivista:  

Matemática – Vamos introduzir o refinamento e o rigor da 
matemática em todas as ciências, até onde seja possível, não na 
crença de que por essa via conheceremos as coisas, mas para 
assim constatar nossa relação humana com as coisas. A 
matemática é apenas o meio para o conhecimento geral e 
derradeiro do homem1. 

O que temos então é um filósofo comprometido com os 
questionamentos que produzem uma filosofia moral própria caracterizada 
por uma ideia de um perspectivismo que consiste em nada mais que uma 
fórmula diversa de se pensar a teoria do conhecimento que vinha sendo 
enraizada na tradição filosófica. Com a afirmação “não existem fatos, mas 
somente interpretações”, Nietzsche coloca em cheque a possibilidade de 
conhecimento e de verdade no mundo e também promove uma reflexão 
para além do que é conhecimento e verdade.  

Até que a palavra “conhecimento” tenha sentido, o mundo é 
cognoscível; mas este é interpretável de modos diversos, e não 
existe nele um sentido, mas inumeráveis sentidos. “Perspectivismo”. 
São os nossos desejos que interpretam o mundo: os nossos 
instintos com seus pros e contras. Cada instinto é uma espécie de 
sede de domínio, cada um deles possui a sua perspectiva, que 
sempre deseja impor como norma a todos os outros instintos2. 

																																																													
1 Gaia Ciência, 246 
2 Nachlass/FP 1886-1887, 7[60], KSA 12.315. 
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Essa ideia de um mundo enquanto interpretação, nos leva a outro 
ponto da filosofia Nietzschiana que nos parece relevante para pensar a 
filosofia moral, e porque não dizer, mais ainda, nos tempos atuais. De fato, 
a filosofia moral contemporânea, especialmente a filosofia de língua inglesa, 
a partir da metade do Século XX se debruçou sobre as questões no entorno 
da linguagem moral, mais especificamente sobre a metaética. Inaugurada 
por G. E. Moore (1903), essa tradição filosófica, terminou por restringir a 
filosofia moral ao âmbito das questões descritivas,a  partir de uma ideia de 
que explicações acerca do significado dos termos éticos e uma análise da 
gramática dos juízos morais seriam capazes de elucidar o estatuto 
epistêmico e metafísico dessa categoria de juízos3, mas não se preocupou 
com a psicologia moral. 

Posteriormente, um artigo publicado por G. E. Anscombe tomou um 
relevante espaço dentro da filosofia moral da segunda metade do Século 
XX. Publicado em 1958 no nº 33 do periódico Philosophy e intitulado 
Modern Moral Philosophy4, o texto em questão abre um novo paradigma 
dentro dos debates de filosofia moral. 

Conforme LOPES (2013) 
Anscombe apresenta no parágrafo inicial de seu artigo as duas 
teses mais polêmicas e abrangentes de sua intervenção. A primeira 
tese afirma que nós deveríamos nos abster de fazer filosofia moral 
até que estivéssemos mais bem informados ou esclarecidos sobre 
as questões centrais da psicologia moral. A segunda tese sugere 
que nós deveríamos nos livrar, na medida em que isso é 
psicologicamente possível, de conceitos tais como obrigação e 
dever moral. O argumento principal a favor da segunda tese é que 
todo discurso sobre o moralmente certo ou errado repousa sobre 
pressupostos que nós não mais compartilhamos. Trata-se da crença 
em um legislador moral. Sem esta concepção de fundo cristã, 
argumenta a autora, as noções de correção, dever e obrigação 
moral nos confundem mais do que nos esclarecem sobre nossa 
situação moral atual. As noções de virtude, caráter e vida boa, 
desde que devidamente prefaciadas pela elucidação de noções 

																																																													
3 Conferir em: LOPES, 2013, p.89-134. 
4 Artigo republicado em: ANSCOMBE, G. E. M. “Modern Moral Philosophy”. In: Collected 
Philosophical Papers. Vol. III: Ethics, Religion and Politics. Oxford: Basil Blackwell, 1981, 
p.25-42. 
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básicas tais como ação, intenção, prazer, apetição, querer, 
poderiam prestar-nos um melhor serviço. 

Acerca do artigo de Anscombe muitas considerações podem ser 
fornecidas, entretanto, um ponto parece-nos de extrema relevância para a 
construção da tese que pretendemos apresentar no presente artigo: A 
situação da moral moderna e sua relação com seus fundamentos. Aqui, 
defende LOPES (2013), o tema parece banal para qualquer leitor de 
Schopenhauer e Nietzsche. Concordamos com o autor. 

De fato, tanto Schopenhauer quanto Nietzsche anteciparam o 
diagnóstico abordado por Anscombe. Entretanto, se Anscombe elabora um 
alerta à então tradição hegemônica acerca da necessidade de repensar o 
utilitarismo e a concepção deôntica de bases Kantianas como fizera 
Schopenhauer enquanto recusou o conceito Kantiano de dever moral, 
Nietzsche foi além e recusou, ainda no século XIX a ideia já pensada por 
ele da filosofia moderna, apresentando através do perspectivismo a 
necessidade de experimentação de novas teorias éticas. 

Se é Nietzsche que nos interessa no presente estudo, nos bastaria 
introduzir nossa reflexão de modo mais preciso, mencionando que 
Anscombe reconhece que as concepções de certo e errado foram fundadas 
em uma perspectiva cristã e que terminam por criar maiores confusões que 
propriamente uma orientação moral, e então, à exemplo de Nietzsche no 
que tange à sua elaboração de teoria das forças e a consequente exposição 
de vontade de potência, Anscombe defende a ideia de que intenção, prazer, 
apetição e querer, se bem estruturados nos serviriam como melhor norte 
para uma concepção moral atual. Ocorre que nos interessa um 
aprofundamento em outro segmento da filosofia de Nietzsche. 

Nietzsche enquanto crítico da moral recusou a ideia de uma 
moralidade cujas bases, sob sua ótica, encontravam-se vinculadas à 
obediência à autoridade de um legislador divino. Diante dessa perspectiva 
refletiu acerca da influência de tais pressupostos para o indivíduo e para a 
cultura, partindo da ideia de que as morais básicas do cristianismo levariam 
o homem à debilidade, uma vez que impediria-o de reconhecer as próprias 
habilidades em nome de uma regra de convivência inibidora de seus 
instintos e impulsos, ignorando suas competências e capacidades de 
criação. Para Lopes5  

																																																													
5 Conferir em: LOPES, 2013, p.93. 
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Isso o levou a propor experimentos de pensamento e a esboçar 
formas de vida no interior das quais não apenas crenças, mas 
sentimentos morais deixam de comparecer como componentes 
essenciais. Nietzsche foi um dos poucos filósofos a insistir na tese 
de que a perspectiva do imoralismo deve ser levada a sério, 
ressaltando que há bons argumentos a favor de uma reforma de 
nossas práticas de atribuição de responsabilidade moral.  

É fato que considerar Nietzsche um filósofo da crítica à moral dá 
margens à inúmeras e relevantes argumentos contrários a esse 
posicionamento. Entretanto, podemos afirmar que os estudos de Nietzsche 
não ficaram indiferentes ao crescente interesse pela filosofia moral. Alguns 
debates pretendem incluir Nietzsche como responsável por importantes 
contribuições à filosofia prática no âmbito da moral. Em especial, sob a 
perspectiva de que seus pontos de vista nos levam a refletir acerca da 
possibilidade da renovação de nossa experiência ética6.  
																																																													
6 Lopes (2013) traz a seguinte nota com uma relação dos filósofos que tratam da introdução 
de Nietzsche como filósofo da moral a partir da perspectiva da epistemologia moral: “Para 
uma recensão de algumas das principais contribuições nesta direção, cf. SALEHI, Djavid. & 
GÜNZEL, Stephan. Nietzsches “konstruktive” Ethik in der Diskussion. In: Nietzsche-Studien, 
31, 2002, p.368-381. Os autores comentam os seguintes estudos, que embora compartilhem 
esta convicção básica, procuram fundamentá-la adotando estratégias distintas: 
STEGMAIER, Werner. Nietzsches ‚Genealogie der Moral‘. Darmstadt: BWG, 1994 (uma 
leitura imanente de Para a Genealogia da Moral); BERKOWITZ, Peter. Nietzsche: The Ethics 
of a Immoralist. Cambridge/London: Harvard University Press, 1995 (um estudo que parte da 
tese de uma indecisão de Nietzsche entre a radicalização de certos aspectos da moral 
iluminista e a nostalgia de uma moral aristocrática); BROBJER, Thomas. Nietzsche´s Ethics 
of Character: A Study of Nietzsche´s Ethics and its Place in the History of Moral Thinking. 
Uppsala: Uppsala University, 1995 (um estudo filologicamente orientado, que reivindica a 
filiação de Nietzsche à tradição grega da ética das virtudes e ao qual eu voltarei em breve); 
MAY, Simon. Nietzsche’s Ethics and his War on Morality. Oxford/New York: Oxford University 
Press, 1999 (estudo centrado em Para a Genealogia da Moral); Verlag, 1989 (tentativa de 
reconstruir as posições éticas de Nietzsche a partir da interpreta- ção de aforismos centrais 
de Para Além de Bem e Mal), o já referido estudo de BRUSOTTI, Marco. Die Leidenschaft 
der Erkenntnis. Philosophie und ästhetische Lebensgestaltung bei Nietzsche von 
Morgenröthe bis Also Sprach Zaratustra. Berlin: de Gruyter, 1997; as diversas contribuições 
de Brian Leiter: LEITER, Brian. “Morality in the Pejorative Sense. On the Logic of Nietzsche’s 
Critique of Morality”. In: Britisch Journal for the History of Philosophy 3, 1995, p.113-145; 
LEITER, Brian. “Nietzsche and the Morality Critics”. In: Ethics 107, 1997, p.250-285; LEITER, 
Brian. “Nietzsche’s Metaethics: Against the Privilege Readings”. In: European Journal of 
Philosophy 8, 2000, p.277-297; LEITER, Brian. Nietzsche on Morality. London: Routledge, 
2002; LEITER, Brian & SINHABABU, Neil (eds.) Nietzsche and Morality. Oxford: Oxford 
University Press, 2007. Leiter é o mais influente defensor de uma interpretação naturalista de 
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De fato, do que se viu depreende-se que o perspectivismo de 
Nietzsche está diretamente ligado ao seu “falsificacionismo”, que relaciona 
organismo e razão na compreensão de mundo: 

Segundo Pietro Gori e Paolo Stellino7 
O perspectivismo está particularmente ligado ao chamado 
“falsificacionismo” de Nietzsche, isto é, à tese de que a relação do 
homem com o mundo seja mediada tanto pelo organismo quanto 
pela razão, por meio de um processo de elaboração do dado 
sensível que simplifica a sua complexidade e o reduz a um 
esquema gerenciá- vel6 . De tal posição decorre a ideia de que o 
conteúdo cognoscitivo que o nosso intelecto nos oferece não possui 
os traços de uma perfeita correspondência com o estado de coisas, 
mas apenas os traços de uma “verdade” pragmática. A posição pela 
qual se pode falar de verdade apenas em termos de funcionalidade 
de comunicação e de ação obriga Nietzsche a reconsiderar a 
própria dicotomia verdade- -erro, que ele redefine justamente em 
termos de utilidade prática (cf. FW/GC 121). A determinação do 
caráter “errôneo” do conhecimento como traço distintivo da nossa 
espécie é um dos aspectos que são abordados nos cadernos 

																																																																																																																																	
Nietzsche e um ardoroso opositor da leitura estetizante da ética nietzscheana. Suas 
contribuições para o aclaramento das posições de Nietzsche em psicologia moral e em 
metaética têm tido grande influência na recepção de língua inglesa; HURKA, Thomas. 
Perfectionism. Oxford: Oxford University Press, 1993 e HURKA, Thomas. “Nietzsche: 
Perfectionist”. In: LEITER, Brian & SINHABABU, Neil (eds.) 2007 retoma a sugestão de 
RAWLS, John. A Theory of Justice. (1971) Cambridge: The Belknap Press of Harvard 
University Press, 1999, p.22 e p.286 de que o filósofo alemão pertence, juntamente com 
Aristóteles, à vertente perfeccionista do consequencialismo. A defesa clássica de um 
perfeccionismo não consequencialista em Nietzsche, em oposição às leituras de Rawls e 
Hurka, encontra-se em CONANT, James. “Nietzsches’ Perfectionism”. In: SCHACHT, 
Richard (ed.) Nietzsche’s Postmoralism. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, 
p.181-257., PETER D. Niezsche’s affirmative Morality. A Revaluation based in the dionysian 
World-View. Berlin/New York: Walter de Gruyter, 1999 (tentativa pouco convincente de 
interpretar as contribuições de Nietzsche a partir da noção de alteridade), e STEINMANN, 
Michael. Die Ethik Friedrich Nietzsches. Berlin/New York: Walter de Gruyter, 2000 (o autor 
aposta em uma teoria ética sistemática e consistente em Nietzsche, tomando como ponto de 
partida o conceito de vida boa e como método algo similar à pergunta kantiana pelas 
condições de possibilidade de uma teoria da ação que assegure este objetivo). Além dos 
autores contemplados pela resenha referida acima, merecem destaque os estudos de 
TONGEREN, Paul van. Die Moral von Nietzsches Moralkritik: Studie zu „Jenseits von Gut 
und Böse“. Bonn: Bouvier 
7 GORI, Pietro; STELLINO, 2014, p.104. 
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preparatórios de FW/GC, em conexão com o qual Nietzsche 
introduz pela primeira vez de maneira explícita o tema do 
perspectivismo. 

Essa entrada em muito nos interessa, uma vez que sua relação com 
os elementos fisiológicos é o que nos demonstra a inserção de Nietzsche 
numa interpretação biológica, que dá a nós a margem para a realização de 
uma ponte dentre o filósofo e os atuais estudos da neurociência. Onde 
pretendemos chegar.  
A Ideia das Crenças Morais de Modo Fisiológico Numa Crítica à 
Causalidade  

Daí que Nietzsche, em oposição à causalidade, e a partir da 
interlocução com seus estudos científicos, irá conjugar sua filosofia através 
de uma comunhão com diversas ciências da natureza como a física, 
química e biologia8. A partir de sua perspectiva irá elaborar conceitos 
fundamentais para toda sua obra propondo a superação do niilismo com a 
ideia de Amor Fati e a própria transvaloração de todos os valores à medida 
em que realiza uma desconstrução da própria noção de valor adotando o 
procedimento genealógico. Pensando tratar-se não da relação de causa-
efeito, conceito crucial dentro da estrutura filosófica ocidental, “Nietzsche 
considera a Filosofia, a religião e a arte sintomas de determinadas 
configurações de impulsos”9, trazendo aqui, a possibilidade de liberdade 
enquanto interpretação e não propriamente ação.  

Assim, à medida em que Nietzsche fala dos afetos do corpo, a 
corporeidade em si, rejeita a metafísica, ou seja, nada seria dado por um 
ente superior, supremo, mas sim pelos próprios processos orgânicos: a 
vontade seria então processo orgânico assim como “auto-regulação, 
assimilação, nutrição, eliminação, metabolismo,”10 etc. e todas estariam 
“sinteticamente ligadas umas às outras”11.  

A questão fulcral do problema da liberdade em Nietzsche impende 
abordar sua concepção de vontade livre. Para May: 

a liberdade nietzscheana envolve a descoberta e a digestão das 
profundezas a que a moralidade escrava - o poder e a penetração 

																																																													
8 FREZZATTI, 2006, p.14. 
9 FREZZATTI, 2006, p.14. 
10 BM, § 36. 
11 Idem. 
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de suas emoções "reativas" – e viver, sentir e pensar de uma forma 
que "supera" essa moralidade. Essas não são etapas separadas: 
digerir as realidades da moral escrava numa vida vivida – não 
meramente reflexiva, mas em ação - é também superá-la. É por isso 
que, para nós que somos os herdeiros da moral escrava, cujas 
almas são, em muitos aspectos, estruturadas por escravizar a 
moralidade, toda superação é também uma auto-superação12. 

Assim, a superação a que Nietzsche faz menção nos remete à ideia 
de que sendo a força endógena, e a Vontade de Potência força vital, a 
noção de livre-arbítrio foi possivelmente construída pela moralidade cristã 
para, atraves da ideia de culpa, macular no indivíduo a responsabilidade 
sob o controle de suas vontades, aniquilando as forças no homem e 
tornando-o débil e moral.  

Segundo Araldi: 
A tradição moral declarou guerra às paixões (Leidenschaften), por 
causa de sua estupidez e por meio de suas irrupções violentas. 
Esse é o solo do qual desenvolveram-se o cristianismo e todos os 
rebentos da moral dos escravos. Nietzsche já havia respondido em 
obras anteriores a questão acerca do que significa atacar as 
paixões pela raiz: trata-se da revolta dos escravos (na moral) contra 
a vida, ou seja, a história do niilismo, do movimento da décadence, 
em suma, o triunfo da vontade de nada sobre a vontade de vida13. 

Segundo a filosofia de Nietzsche, as forças vitais, cravadas sob o 
estatuto de paixões foram disciplinadas e domesticadas através da 
aplicação de castigos enquanto métodos de memorização que levariam o 
homem ao desenvolvimento da culpa, da má consciência e da consequente 
responsabilidade. Daí sua crítica às noções de luta pela sobrevivência 
enquanto luta pela existência, auto-conservação e concorrência vital. Um 
fenômeno considerado a partir de uma perspectiva biológica, em especial, 
as ideias acerca do embate entre os constituintes do corpo e a sua 
adaptação funcional.  

																																																													
12 2009, p.15. 
13 ARALDI, Clademir Luís. “A espiritualização da paixão: Sobre a moralização dos impulsos 
em Nietzsche”. In: Nat. hum., São Paulo, v.12, n.2, p.1-17, 2010. Disponível em 
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-
24302010000200005&lng=pt&nrm=iso>. Acessos em 13 nov. 2016. 
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Brian Leiter, no texto Nietzsche's Moral and Political Philosophy 
publicado na Stanford Encyclopedia of Philosophy (2015) indica que o 
argumento central de Nietzsche se baseia em um anti-realismo sobre o 
valor. Afere que a afirmação é explicativa: fatos morais não figurariam como 
a "melhor explicação" da experiência, e por isso não seriam constituintes 
reais do mundo objetivo. Para ele, os valores morais, em suma, podem ser 
"explicados". 

Dessa ótica é que acreditamos que o problema da liberdade é a 
superação da moralidade e o consequente aprimoramento do controle dos 
instintos. Esta questão é, radicalizada por Nietzsche pela noção 
cosmológica da Vontade de Potência. Uma ótica voltada à própria 
radicalização do niilismo, com olhar para “‘criar para si a liberdade para 
novas criações’. Nesse sentido, é a sua vontade de criação”14. 

Araldi15, acerca da espiritualização das paixões, enquanto 
transcendência moral retoma a liberdade em Nietzsche: 

No "Crepúsculo dos ídolos", Nietzsche compreende a liberdade 
como a conquista contínua de um distanciamento em relação a 
forças exteriores hostis. A hostilidade e a guerra não se aplicam 
apenas às forças externas, mas também no processo de 
hierarquização dos impulsos internos: "E a guerra educa para a 
liberdade. Pois o que é liberdade? Ter a vontade de 
responsabilidade por si próprio. Preservar a distância que nos 
separa"16. 

É fato que pelo seu caráter perspectivista, a filosofia de Nietzsche 
nos permite várias entradas17, e na sua cosmovisão de mundo, é através de 
sua teoria das forças que Nietzsche interpreta e critica à moral cristã e 
também a partir disto avalia a possibilidade de falar-se em uma 
transvaloração dos valores.  

Para Frezzatti18, Nietzsche acentua em sua obra a ideia do sujeito 
não como indivíduo, mas uma multiplicidade de configurações de impulsos 
																																																													
14 ARALDI, 2004, p.209. 
15 ARALDI, Clademir Luís. “A espiritualização da paixão: Sobre a moralização dos impulsos 
em Nietzsche”. In: Nat. hum., São Paulo, v.12, n.2, p.1-17, 2010. Disponível em 
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-
24302010000200005&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  13  nov.  2016. 
16 Nietzsche, 2006, p.88. 
17 ARALDI, 2004, p.33. 
18 2006, p.24-25. 
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e forças. Para ele Nietzsche concebe o mundo como uma totalidade de 
forças e pensa o homem como parte integrante do mundo. Assim todas as 
produções humanas também seriam resultantes de uma configuração de 
ordenação de níveis que quando encontram-se hierarquizados apresentam-
se saudáveis e capazes de criar, mas se encontrarem-se desagregados 
apenas se tem capacidade de conservação. É nisto que é possível concluir 
que Nietzsche avalia o homem e toda sua produção a partir de 
pressupostos fisiológicos como aquilo “relativo ao corpo ou à unidade 
orgânica”. 

Conforme o comentador, ao adotar a concepção de corpo num papel 
fundamental para pensar sua filosofia, Nietzsche dispõe a própria vida como 
uma luta constante de forças, impulsos que tendem a buscar aumento de 
potência. E se assim o é, a ordenação de níveis de tais impulsos constitui 
elemento crucial para o processo da constituição da cultura.  

Alguns recortes do §12 da Segunda Dissertação de Genealogia da 
Moral: 

Mas todos os fins, todas as utilidades são apenas indícios de que 
uma vontade de poder se assenhorou de algo menos poderoso e 
lhe imprimiu o sentido de uma função; e toda a história de uma 
“coisa”, um órgão, um uso, pode desse modo ser uma ininterrupta 
cadeia de signos de sempre novas interpretações e ajustes, cujas 
causas nem precisam estar relacionadas entre si, antes podendo se 
suceder e substituir de maneira meramente casual.  

Nesse sentido, numa crítica às crenças morais a partir de questões 
endógenas, Nietzsche nos leva a ideia da constituição de uma tradição 
fisiológica, para além da constituída culturalmente, insculpida no modus 
operandi dos sujeitos a partir também de sua corporeidade. Assim, as 
crenças morais seriam resultado de uma somatória de fatores abarcados 
pela constituição fisiopsicológica. 

Daí que Nietzsche, conforme nos diz Rubira (2010), relaciona 
avaliação e valor a partir da fisiologia, isto é, os juízos de valor seriam 
criados sob certas condições necessárias para a manutenção de 
determinados ciclos de vida. Nesse sentido, as avaliações morais 
constituiriam, no modelo adotado pelo cristianismo, como pressuposto de 
uma conservação, impedindo a capacidade de criação. A organização 
fisiológica estaria apta unicamente à manutenção  
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Segundo o autor, Nietzsche busca colocar em questão a constituição 
fisiológica humana responsável pela criação de determinados valores, por 
meio da qual o homem vai avaliar todas as coisas, bem como se julgar 
avaliado (por Deus).  Vejamos um recorte do §12 da Segunda Dissertação 
de Genealogia da Moral: 

Mesmo no interior de cada organismo não é diferente: a cada 
crescimento essencial do todo muda também o “sentido” dos órgãos 
individuais – em certas circunstâncias a sua ruína parcial, a sua 
diminuição em número (pela destruição dos componentes 
intermediários, por exemplo) pode ser um signo de crescente força 
e perfeição. Quero dizer que também a inutilização parcial, a atrofia 
e degeneração, a perda de sentido e propósito, a morte, em suma, 
está entre as condições para o verdadeiro progressus; o qual 
sempre aparece em forma de vontade e via de maior poder, e é 
sempre imposto à custa de inúmeros poderes menores.  A 
magnitude de um “avanço”, inclusive, se mede pela massa daquilo 
que teve de lhe ser sacrificado; a humanidade enquanto massa 
sacrificada ao florescimento de uma mais forte espécie de homem – 
isto seria um avanço... Dou ênfase a esse ponto de vista capital do 
método histórico. 

Alguns Exemplos da Neurociência para Uma Correlação Metaética 
Se Nietzsche argumenta sua crítica à moral com ideias constituídas 

a partir da ótica do corpo, não nos equivocaríamos em alargar seu 
perspectivismo e pensar na ideia de que ele mesmo trouxe à baila alguns 
dos resultados mais significativos da pesquisa neurocientífica das últimas 
décadas. Aqui apresentamos algumas descobertas empiristas, a par de 
recaírem na contradição existente diante da crítica do filósofo à ideia de 
causalidade, que podem nos mostrar que atualmente alguns resultados da 
neurociência podem nos ajudar a pensar a relação entre crenças morais e 
fisiologia. 

Apresentamos, pois, um exemplo dado pelo fisiólogo americano 
Bejamin Libet, de que nossas ações são iniciadas de modo inconsciente, ou 
seja, aquilo que efetivamente dá origem à nossos atos voluntários não são 
elementos que podem ser explicados através de nossa consciência, mas 
sim, processos inconscientes do cérebro, ou seja, do corpo.  

A partir desta ideia o fisiólogo aduz que o “livre-arbítrio” não está 
diretamente, ou ainda, causalmente, relacionado a ação propriamente dita. 
Essa conclusão é extraída de uma série de experimentos relativos ao tempo 
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necessário para que um determinado conteúdo seja representado na 
consciência: 

O que encontramos, em suma, foi que o cérebro exibiu um processo 
de iniciação, começando 550 msec antes do ato livremente 
voluntário; mas a consciência da vontade consciente de executar o 
ato apareceu apenas de 150 a 200 ms antes do ato. O processo 
voluntário é, portanto, iniciado inconscientemente, cerca de 400 ms, 
antes que o sujeito tome consciência de sua vontade ou intenção de 
realizar o ato19. 

Dentro de uma ótica fisiológica, a ideia de que os atos antecedem a 
uma interpretação dos acontecimentos encontra-se vinculada a ideia de 
representação, que em muito condiz com a perspectiva Nietzschiana de 
processos fisiológicos que manifestam-se para além de uma moralidade 
latente constituída culturalmente.  

Conforme MATIOLLI (2014)20, Segundo Nietzsche 
este atraso se deve ao fato de que o mecanismo interpretativo que 
está na base da consciência precisa encontrar uma causa 
determinada para um certo estado fisiológico, antes que este estado 
seja de alguma forma representado na consciência. Nietzsche 
denomina esse mecanismo “impulso causal”. Um exemplo deste 
processo nos é dado pela experiência do sonho: “Partindo do 
sonho: a uma determinada sensação, devida a um longínquo 
tiro de canhão, por exemplo, é atribuída posteriormente uma 
causa […]. A sensação perdura, enquanto isso, numa espécie 
de ressonância: ela como que aguarda até que o impulso 
causal lhe permita passar a primeiro plano – não mais como 
acaso, mas como “sentido”. O tiro de canhão aparece de 
modo causal, numa aparente inversão do tempo. O ulterior, a 
motivação, é vivenciado primeiramente […], e o tiro vem 
depois... Que aconteceu? As representações produzidas por 
uma certa condição foram mal-entendidas como causas dela.” 
(CI, Os quatro... 4) 

É como dizer, em outras palavras que de modo inconsciente, a partir 
de uma ótica fisiológica, o organismo se apodera de determinados 

																																																													
19 Libet 2004, p.123s. 
20 In: Estudos Nietzsche, Curitiba, v.5, n.2, p.305-344, jul./dez. 2014. 
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pressupostos e atua a partir destes de modo inconsciente, o que significaria 
dizer que tais elementos não poderiam constituir senão uma crença moral 
arraigada que exerce papel de conhecimento de base e atua de maneira 
que o sujeito não tenha liberdade da vontade para a determinação de suas 
ações.  

Um fragmento póstumo de 1888: 
toda verdadeira ação do mundo externo sucede de modo 
inconsciente... A parcela de mundo externo da qual nos tornamos 
conscientes surge ulteriormente, após o efeito que é exercido sobre 
nós a partir do exterior, é posteriormente projetada como sua 
‘causa’ (FP 1888, 15[90]).  

Outro experimento pode contribuir para a concepção da ideia de 
uma formação de uma tradição genética, ou seja, uma ótica fisiológica, para 
a constituição de crenças morais, para além de uma tradição cultural. 

Uma publicação médica da Revista US National Library of 
MedicineNational Institutes of Health da Publimed.gov da NCBI21 traz artigo 
publicado  acerca da conexão entre stress pós-traumático e a relação com 
DNA. Segundo o artigo em questão, de autoria de Yehuda R, Bierer LM., o 
transtorno de estresse pós-traumático parental (PTSD) tem uma relação 
intrínseca com os recentes estudos neuroendócrinos na prole de pais com o 
transtorno.  

De acordo com o estudo, os descendentes de sobreviventes de 
trauma com PTSD mostram níveis excessivos de excreção urinária de 
cortisol de 24 h e níveis de cortisol salivares, bem como supressão 
plasmática de cortisol aumentada em resposta à baixa dose de 
administração de dexametasona do que descendentes de sobreviventes 
sem PTSD. Em todos os casos, as medidas neuroendócrinas foram 
correlacionadas negativamente com a gravidade dos sintomas de PTSD 
parental, mesmo após o controle de PTSD e até mesmo outros sintomas na 
prole. Embora a maioria do nosso trabalho tenha se concentrado em 
descendentes adultos de sobreviventes do Holocausto, observações 
recentes em bebês nascidos de mães grávidas no 11 de setembro 
demonstram que o baixo cortisol em relação ao PTSD parental parece estar 
presente no início do desenvolvimento e pode ser influenciado por fatores in 
utero como a programação de glicocorticóides. Uma vez que os baixos 

																																																													
21Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18037011>. 
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níveis de cortisol estão particularmente associados à presença de PTSD 
materno, os achados sugerem o envolvimento de mecanismos 
epigenéticos. 

O que a linguagem médica nos traz é basicamente que, após 
analisar dados genéticos colhidos de homens e mulheres que haviam sido 
prisioneiros nos campos de concentração nazistas que testemunharam, e 
sofreram torturas ou permaneceram escondidos durante a Segunda Guerra 
Mundial, concluiu que “Mudanças genéticas derivadas de traumas sofridos 
por sobreviventes do Holocausto podem ser transmitidas aos filhos destes, 
no mais claro sinal, até o momento, de que as experiências de vida de uma 
pessoa podem afetar as gerações subsequentes”. Os pesquisadores 
também analisaram os genes dos filhos dos participantes e encontraram as 
mesmas mutações que foram constatadas no DNA dos pais. O trabalho da 
equipe de Yehuda vem demonstrar que os traumas são passados dos pais 
para os filhos através da “herança epigenética”, que considera mutações 
genéticas adquiridas por meio de hábitos alimentares, fumo, estresse e 
agora inclui também os traumas emocionais que, passando de geração em 
geração, poderão afetar os netos e ainda outras gerações.  

Significa dizer, em outras palavras que os efeitos intergeracionais 
não são transmitidos apenas pelas influências sociais dos pais ou pela 
herança genética regular, mas também pelos traumas emocionais. Nesse 
artigo também foi citado o estudo sobre a transmissão do medo que, nos 
animais, já foi constatado. A estas heranças descritas pelo artigo, podemos 
ainda acrescentar a memória cultural, como observada por Menezes22: 
“Quando observamos o corpo como mídia primária não estamos apenas 
nos referindo às suas funções biológicas. Percebemos que o corpo, além de 
ser um organismo vivo, uma expressão da natureza, também tem sua 
memória cultural”. 
Considerações Finais 

Da reflexão apresentado depreende-se ser possível em pensar em 
Nietzsche como um precursor da ideia de uma crítica à moral a partir de 
uma órbita fisiológica. De fato, os recortes de sua obra apresentados dão 
uma introdução a uma possível exegese que nos levariam a afirmação de 
Nietzsche como um filósofo da moral.  
																																																													
22 MENEZES, José Eugênio de. Radio e cidade: vínculos sonoros. São Paulo: Annablume, 
2007, p.28. 
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Nietzsche valoriza a projeção de causas das impressões sensíveis 
no mundo externo através de um tipo de etiologia do erro deduzida de 
nossa vivência do tempo23. 

Conforme Mattiolli, 
Luca Lupo (2006, p.42) se refere nesse contexto a uma 
fenomenologia do erro, uma vez que a investigação da origem 
desse erro cognitivo se dá no âmbito da análise acerca da 
consciência e de seus processos. Nietzsche dá a esse erro o nome 
de “erro das causas imaginárias”. Mas a tese que é derivada dessa 
fenomenologia serve ainda como suporte para uma perspicaz crítica 
à assim chamada “moral das intenções”. Assim como a 
representação consciente de uma causa a agir sobre nós a partir do 
exterior, a representação consciente da causa interna de uma ação, 
isto é, a representação do motivo, deve ser vista como um construto 
a posteriori, que é imaginado após a iniciação do ato. No aforismo 
anterior de Crepúsculo dos ídolos, que trata do erro da falsa 
causalidade, Nietzsche considera o motivo como um mero 
“fenômeno superficial da consciência, um acessório do ato” (CI, Os 
quatro... 3). Aqui ocorre igualmente uma inversão do tempo. 
Analisemos o problema mais de perto. Num outro fragmento 
póstumo de 1885 intitulado “a ordem temporal invertida”, Nietzsche 
esclarece o modus operandi deste mecanismo na constituição do 
mundo externo da seguinte forma: “O ‘mundo externo’ age sobre 
nós: o efeito é telegrafado no cérebro, é ali ajustado, modelado e 
reconduzido à sua causa: após isso, a causa é projetada e somente 
então o fato vêm à consciência. Isto é, o ‘mundo fenomênico’ 
aparece a nós enquanto causa somente depois que ‘ele’ agiu e o 
efeito foi elaborado. Isto é, nós invertemos constantemente a ordem 
daquilo que ocorre. – Enquanto ‘eu’ vejo, isto já vê outra coisa 
(während ‘ich’ sehe, sieht es bereits etwas Anderes). Ocorre aqui o 
mesmo que ocorre no caso da dor.” (FP 1885, 34[54]) 
Destarte, este texto analisa a ótica de Nietzsche acerca da sua 
concepção orgânica, em face de uma negativa à causalidade e traz 
em seu bojo a perspectiva de um diálogo com outras visões que 
podem conceder uma ponte entre a filosofia Nietzschiana e a 
neurociência, uma vez que o filósofo, ainda em meados do Século 
XIX, trabalha seus argumentos aforismáticos numa interlocução 

																																																													
23 C.f MATTIOLLI, William. “A Temporalidade da consciência e o problema da eficácia causal 
da vontade em Nietzsche”. In: Estudos Nietzsche, Curitiba, v.5, n.2, p.305-344, jul./dez. 
2014. 
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com as ciências de sua época, mostrando uma outra forma de se 
pensar as concepções morais. 

De fato, Nietzsche, entre 1881 e 1888, experimenta outras 
explicações para o modo como a fisiologia poderia influenciar a percepção 
humana, isto a partir de modo humano de configurar o pensamento. Para 
ele a cognição humana tem sua base no corpo.  

Deste modo acreditamos não nos equivocar em pensar que 
Nietzsche seria uma abertura para averiguar as crenças morais a partir da 
biologia e atualmente, a neurociência. Por isto, ao juntar algumas das atuais 
pesquisas neurocientíficas percebemos que talvez o filósofo estivesse 
caminhando para algo que possa, empiricamente ser comprovado, ainda 
que, também para ele, a ciência seja tão somente outro modo de pensar, e 
não uma verdade propriamente dita.  
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LIBERDADE E SUSTENTABILIDADE: USOS CONCEITUAIS NA FIGURA 
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O economista Amartya Sen tem dado importante contribuição para a 

filosofia política contemporânea. Ao tratar do conceito de liberdade, o autor 
indiano desenvolve uma teoria que, centrada na condição de agência das 
pessoas, abre caminho para novas conclusões teóricas a respeito do papel 
do estado de direito e da democracia. No presente artigo, tratar-se-á de 
expor os usos dos conceitos de liberdade e sustentabilidade, e a relação 
dos mesmos com a ideia de justiça. Sen desenvolve um método 
comparativo de justiça, onde a garantia da promoção da justiça não está na 
formulação de uma teoria ideal, mas na comparação dos diferentes 
contextos onde se alcançou, de determinado modo, certo nível de justiça. 
Para explicar a primazia das pessoas nos contextos de justiça, o autor 
resgata do antigo direito indiano os conceitos de niti e nyaya. Niti representa 
a justiça institucional e a manutenção das instituições, enquanto nyaya é a 
justiça do mundo que emerge, a partir da qual se estabelece a primazia das 
pessoas na promoção da justiça. A perversão da justiça por sua vez é 
matsyanyaya, literalmente traduzida por “justiça do mundo dos peixes”, 
tendo em vista que, em tal mundo, “os maiores engolem os menores”. A 
liberdade é, de modo semelhante, vinculada à condição de agência das 
pessoas nas sociedades, o papel do estado e da democracia é promover a 
nyaya e evitando a matsyanyaya, favorecendo com que as pessoas tenham 
suas liberdades concretas ampliadas e garantidas, e evitando que aqueles 
que institucionalmente possuem maior liberdade política e social não 
venham a limitar os poucos “direitos garantidos” de outros agentes. A 
sustentabilidade, por sua vez, é a garantia de liberdade das futuras 
gerações, de modo que as ações das pessoas de hoje venham a favorecer 
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os direitos das pessoas que ainda virão a habitar esse mundo. 
Panorama geral do problema 

Tratar do conceito de liberdade é buscar o que há de mais humano 
na própria produção dos desenvolvimentos culturais da humanidade, não de 
uma única cultura, mas de culturas diversas que se desenvolveram no 
planeta terra desde o surgimento da espécie homo habilis/sapiens. A partir 
do surgimento da humanidade, aquilo que era genuinamente natural, que 
seguia uma lógica de existência, a partir, desde e com a natureza, passa a 
transformar-se em história cultural, produção humana, social, 
interdependente e em constante auto-superação. O estágio de 
desenvolvimento ao qual a espécie humana chegou, parece lhe garantir 
estabilidade diante da vida, graças aos avanços das pesquisas científicas. 
Entretanto, ainda se percebe que grandes mazelas da população vêm 
sendo fortemente ameaçadas pela fome, pela falta de recursos financeiros 
ou de bens públicos, por catástrofes naturais, ou mesmo por instabilidades 
político-econômicas. Essas e outras situações são motivações 
determinantes para que muitos grupos humanos migrantes vivam sob a 
condição de expatriados. 

Que noção de liberdade pode ter o refugiado, o camponês sem-terra, 
a mulher das periferias urbanas? Seria uma liberdade semelhante à dos 
filosófos? Ou seriam noções mitigadas, unidas por semelhanças úteis na 
tomada de decisão? O que dizem sobre isso os teóricos da filosofia moral? 
Quais as suas contribuições acerca dos usos do conceito de liberdade 
tendo em vista as situações-limite da vida humana? Nesse intento é que 
muitos pensadores têm se dedicado a atualizar conceitos e categorias, a 
partir dos novos paradigmas, reelaborando-os e atribuindo significados 
condizentes com o atual estágio da humanidade em um mundo globalizado, 
conectado, multicultural, que tem alcançado considerável desenvolvimento 
econômico e tecnológico. Vive-se um momento ímpar da história do planeta 
terra, quando o desenvolvimento (cuja lógica de crescimento desenfreado 
não encontra – e nem pretende encontrar – limites) alcança um ápice sem 
precedentes e em contrapartida a garantia de direitos das comunidades 
tradicionais, que vivem e reproduzem seu modo de vida e suas 
cosmovisões, poucas vezes é respeitado, sendo inclusive negligenciado e 
rechaçado por representantes no cenário político nacional. 

Os conceitos de liberdade e sustentabilidade que o presente ensaio 
filosófico propõe-se a elucidar são aqueles abordados na obra do 
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economista Amartya Sen. Na busca de fundamentar conceitos para 
elaboração de uma teoria econômica cuja primazia está nas pessoas, o 
autor se vale de elementos teóricos da filosofia ocidental, resgatando 
métodos presentes na milenar tradição oriental, em especial na tradição 
indiana, na qual nasceu e de onde extrai argumentos importantes para a 
compreensão de sua obra. O presente trabalho está inserido nos debates 
de ética, economia e filosofia política, de modo que valoriza a figura teórica 
proposta por Sen quando vincula o conceito de liberdade ao conceito de 
condição de agente. Da condição para agir no mundo, as pessoas são 
capazes de liberdade, na medida em que podem agir, tendo em vista a 
sustentabilidade de suas ações, do mesmo modo que são capazes de 
garantir a condição de agência das presentes e futuras gerações. A 
primazia e centralidade das pessoas na obra de Sen fortalece sua teoria 
como um resgate da economia do bem-estar social, para tanto, reconhecer 
o papel substancial da liberdade humana requer compreender as diferentes 
formas promover e consolidar a justiça. Os conceitos de nyaya e niti, 
resgatados pelo autor na obra A ideia de justiça, referem-se às raízes 
indianas de sua teoria, e irão fundamentar sua concepção primordial de 
centralidade das pessoas na promoção da justiça. 

O trabalho de Sen reconstrói os caminhos percorridos pela economia 
moderna, fortemente marcada pelas influências da economia preditiva, cuja 
excessiva preocupação com a obtenção de ótimos de Pareto, tem 
negligenciado elementos importantes da teoria do bem-estar social. A crítica 
está na identificação entre racionalidade e autointeresse, assumida por 
muitos economistas e tomada como definição primordial para o 
comportamento humano. Para Sen, tal identificação limita a natureza 
humana à ação motivada pelo interesse pessoal. Para os teóricos da 
economia preditiva o ser humano é racional na medida em que se comporta 
de modo a satisfazer seus interesses. O comportamento centrado no 
autointeresse é uma herança do pensamento utilitarista, e Sen é um leitor 
dos clássicos da teoria utilitarista, seu apreço por Jeremy Bentham, John 
Stuart Mill e Adam Smith deve ser enfatizado. Entretanto, para Sen o 
comportamento humano real não se limita ao cálculo utilitarista. Ele acredita 
que a racionalidade humana segue padrões, normas e valores, que estão 
no mesmo patamar do autointeresse na deliberação da ação. A crítica de 
Sen tem o intuito de ampliar a base informacional a respeito da motivação 
do agir humano, para isso o autor se utiliza de uma teoria que compreende 
a vida humana fortemente ligada à condição de agência e ao bem-estar dos 
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agentes morais. A partir dessa concepção ele irá reconstruir argumentos, 
trazendo para a arena dos debates econômicos elementos importantes da 
economia do bem-estar, cujas raízes remontam à ética aristotélica, além da 
abordagem deontológica da ética kantiana. Essa retomada dos princípios 
da economia trará elementos importantes em especial acerca do conceito 
de liberdade, cuja relevância será elucidada nas páginas a seguir. 
1- A ideia de justiça na teoria de Amartya Sen 

A teoria de Sen está centrada nas pessoas, e nelas está o princípio 
e o fim de toda a ética. Em Desenvolvimento como liberdade ele afirma 
“apreciar a força da ideia de que as pessoas devem ter a responsabilidade 
de desenvolver e mudar o mundo em que vivem”1. O motivo de uma ideia 
responsável pela transformação do mundo pode advir de diversas fontes, 
sejam elas empíricas, racionais, ou de cunho religioso, diversas seriam as 
inspirações que levariam pessoas a agir de modo solidário para 
transformarem o mundo em que vivem em um mundo melhor para se viver. 
O autor ressalta a importância das instituições no processo de mudança 
social, pois elas são parte das sociedades, e podem ser portadoras de 
justiça em sua formação. São as pessoas, no entanto, que vivem e 
convivem em instituições, e estas podem ser definidas como grupos 
possuidores de certa finalidade em comum, sejam elas tradicionais, 
econômicas, profissionais, de laços fraternos, com valores ou cosmovisões 
compartilhados, para fins religiosos, ou de matrimônio e de família. Toda e 
qualquer instituição é formada de seres humanos em primeiro lugar, ainda 
que muitas das instituições possuam bens, imóveis ou sejam 
economicamente bem desenvolvidas, são as pessoas a razão de sua 
existência e elas possuem a primazia em toda a estrutura institucional. 

As pessoas possuem níveis distintos de liberdade substancial, do 
mesmo modo em que são distintos os níveis das participações sociais dos 
seres humanos nas instituições que compõem. Para uma maior clareza 
conceitual do papel da liberdade, será necessário que se distinga a 
dualidade dimensional da natureza humana, cuja distinção recorre-se à 
filosofia medieval e a distinção entre ser agente e paciente, de onde 
Amartya Sen, irá dimensionar a vida humana em sua condição de agência e 
de bem-estar. Uma teia complexa de pessoas e instituições é a figura que 
mais se aproxima de uma sociedade, sendo que muitas pessoas se 
																																																													
1 SEN, 2010, p.359. 
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identificam com as instituições que compõem, assumem seus valores e 
dedicam suas vidas a elas. Entretanto as pessoas não podem ser limitadas 
à identidade institucional, pois portadoras de liberdade substantiva, podem 
participar em diversos níveis das diversas instituições que a vida social lhes 
permite participar. Ainda que a identidade pessoal não se limite às 
instituições, as pessoas podem escolher, se querem ou não, ser 
identificadas com as instituições que participam. 

Por exemplo: um homem que seja um bom médico pediatra, e ao 
mesmo tempo um bom jogador de futebol, pode ser reconhecido por uma 
ou outra das atividades e instituições que participa. Nesse caso sua vida 
dedicada à saúde e sua dedicação atlética nos campos de futebol. Ele 
poderá vir a se apresentar como pediatra ou como atleta, e isso não limitará 
sua identidade pessoal. O ponto ao qual se quer chegar diz respeito à 
definição de identidade cultural por vezes restrita à denominação religiosa 
do indivíduo, limitando em parte sua identidade pessoal. Trata-se do fato de 
que em um mundo globalizado, onde informações circulam de modo 
intenso, a identidade da pessoa também será tão ampla quanto as 
instituições às quais ela estiver vinculada, portanto convém que se 
reconheça as identidades plurais e a garantia da liberdade para que os 
agentes participem das atividades e instituições que lhes agrade e lhes faça 
bem. Para Amartya Sen as pessoas são plurais em seus valores, portanto a 
abordagem teórica não pode limitar as pessoas a uma determinada 
dimensão de suas vidas, tendo em vista que elas levarão em conta as 
diferentes dimensões de sua vida no momento de uma tomada de decisão. 

Sen não está preocupado em propor uma teoria transcendental das 
instituições, ele propõe reconstruir o paradigma existente entre as diferentes 
bases informacionais éticas nas instituições. Ora, tais bases informacionais 
são plurais, pois os seres humanos são motivados a agir por diferentes 
razões, alguns pela utilidade, outros pela equidade, outros ainda pelo 
merecimento de outrem. Reduzir a racionalidade humana ao 
comportamento auto interessado tem sido um erro teórico fortemente 
propagado pelas correntes da economia preditiva. Reconhece-se que o 
autointeresse seja uma fonte de motivação para o “agir humano”, entretanto 
enfatiza-se de forma contundente a coexistência de princípios e valores 
morais para além do autointeresse. Tais princípios e valores estão 
concatenados às instituições formadas pelos agentes morais. Sen elabora 
uma teoria da justiça por comparação, formando uma espécie de meta-
pluralismo ético, onde a justiça poderia ser alcançada, de modo paliativo, 
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através do diálogo entre as distintas bases informacionais de ética 
substancial. 

Ao construir uma teoria da justiça por comparação, Sen traz à tona 
as principais influências teóricas na economia política, além de diferentes 
casos comparativos de situações contextuais de promoção da justiça, 
relacionando-os empiricamente. Relacionar exemplos concretos de 
justificação racional no âmbito da ética e da política tem a finalidade de 
propor um modelo de teoria da justiça não-transcendental, antes sim 
comparativo, cuja justificação se dê por parte do agente moral atento às 
situações que lhe são próximas. Amartya Sen elenca diversos casos de 
paradigmas éticos provindos do importante eixo mundial econômico e 
político que existe entre a Inglaterra e a Índia, bem como das diferentes 
bases informacionais relacionadas à justiça entre os agentes morais. A 
pretensão de Sen não é propor um modelo ideal do ético ou do justo, 
inclusive essa é a sua principal crítica ao modelo transcendental de justiça 
proposto por John Rawls, pois não se pode estabelecer de antemão um 
ideal pleno de sociedade justa. Para Amartya Sen não existe possibilidades 
concretas de se atingir um estágio ideal e universal de justiça, portanto 
propor um modelo ético ideal, fundamentado em um contrato hipotético, é 
um empreendimento desnecessário. Ao contrário existem situações onde a 
justiça pode ser alcançada em certo nível, devido à ação moral dos agentes 
nas instituições que estes compõem. O intento é demonstrar que agentes 
morais munidos de um adequado senso moral de justiça, e cuja 
racionalidade lhes permita agir da melhor maneira possível, na medida em 
que são substancialmente livres, são capazes de ações justas ou que 
tenham em vista a maximização da justiça nas instituições que ajudam a 
compor. 

Paradoxalmente existem seres humanos com a liberdade fortemente 
comprometida pela situação em que vivem, pela vida que levam ou 
levaram, ou ainda por calamidades (acidentes de trânsito, desastres 
ambientais, fomes coletivas, miséria extrema, guerras civis, situação de rua 
ou qualquer outra privação substancial de capacidade) que lhes tenha 
limitado de modo substantivo a condição de agência. Cabe observar que na 
teoria de Sen, a privação de capacidades não está relacionada unicamente 
a questões econômicas, mas a perda de liberdades substantivas, que 
possuem um papel instrumental na realização da vida humana, são elas: 
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“liberdades políticas, facilidades econômicas, oportunidades sociais, 
garantias de transparência e segurança protetora”2. Quando se considera 
essas cinco e outras dimensões instrumentais da liberdade, não é difícil de 
constatar que há seres humanos privados das possibilidades reais de 
serem livres, ou com a condição de agência em sociedade fortemente 
comprometida. Há ainda hoje realidades coletivas de privação de 
capacidades: epidemias, fomes coletivas, escravidão, submissão social e 
sistemática da mulher, dentre tantas outras privações que comprometem o 
desenvolvimento livre e integral da vida humana, gerando impactos 
significativos no índice de desenvolvimento humano de algumas 
sociedades. 

Os casos são muitos em que as privações de capacidades 
comprometem o desenvolvimento e a realização da vida humana. As 
causas podem ser naturais, como um furacão ou período de estiagem, 
podem ser originadas por falhas técnicas de equipamentos, máquinas ou 
veículos, ou ocasionadas por ações humanas que estão ligadas à privação 
da referida capacidade de modo direto ou indireto.  Ora, se tais privações 
têm incidência direta sobre a vida que as pessoas levam ou têm razão para 
levar, elas são determinantes no debate acerca da liberdade dos agentes 
morais. Evidencia-se que agentes morais que possuem condição de 
agência limitada pelas distintas formas de privação de capacidades, sejam 
elas naturais, acidentais ou voluntárias, terão mais dificuldade de atingirem 
um nível satisfatório de bem-estar. Portanto, torna-se crucial para uma 
teoria da liberdade e do desenvolvimento humano levar em conta as 
diferentes e possíveis privações de capacidades que uma pessoa pode 
sofrer. Ações com o intuito de sanar tais privações de capacidade são 
tarefas possíveis e compromissos de caráter mútuo entre o estado, as 
instituições e os agentes comprometidos, tendo em vista que as vítimas de 
tais privações, na maioria dos casos, poderão ter sua capacidade 
comprometida de forma ainda mais substancial se não obtiverem auxílio 
mínimo para a superação desses problemas. 

Sen considera os índices de longevidade relacionados aos índices 
de mortalidade fatores importantes para que se analise o índice e 
desenvolvimento humano de uma sociedade. Um elevado índice de 
mortalidade infantil não é reflexo exclusivo da baixa renda, mas também, e 
sobretudo, de outros índices de privação de capacidades como “uma 
																																																													
2 SEN, 2010, p. 25. 
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provisão inadequada de saúde pública e apoio nutricional”3, além de 
deficiências na previdência social e de negligência por parte dos governos. 
Quando a ação dos governos é ineficiente, outras instituições podem tomar, 
ou tomam para si tarefas de relevância no combate às deficiências sociais 
no âmbito da redução da mortalidade precoce. O Brasil reduziu 
drasticamente o índice de mortalidade infantil, em especial na região do 
semiárido brasileiro, onde os índices sempre foram alarmantes, trata-se de 
uma gama ampla de ações concretas de agentes e instituições distintas que 
têm se dedicado a erradicar a fome, a desnutrição e a mortalidade precoce 
no semiárido brasileiro. 

A preocupação com as consequências da persistente pobreza 
mundial, presente em lugares diversos é perceptível nas diversas formas de 
privações de liberdade. Trata-se de propor caminhos democráticos e 
participativos, através de uma consequente consciência responsável, 
visando a superação das privações de agência das pessoas, e mediante 
uma proposta de desenvolvimento humano, integral, e sustentável, que 
pretende o cuidado e a garantia de vida às espécies que habitam o planeta. 
Para Amartya Sen é importante que se aprenda a “ler” a sociedade em que 
se vive, captando e interpretando suas realidades plurais e desiguais e 
considerá-las de modo adequado, no desenvolvimento concreto da justiça. 
Um razoável senso pessoal de justiça torna-se fundamental para o estudo e 
práxis das teorias da justiça. Ao “ler” e analisar realidades complexas e 
plurais da realidade em que se vive, partindo da razão pública e trabalhando 
com os conceitos de seu domínio, o teórico trará à tona as reflexões 
pertinentes para uma adequada remoção das injustiças e realização parcial 
ou plena da justiça, ainda que tenha consciência dos limites enfrentados por 
qualquer reflexão teórica acerca de tais empreendimentos. 

Em A ideia de justiça, Sen argumenta que uma teoria da justiça deve 
conter formas concretas de reduzir as injustiças e promover a justiça4. Ele 
lança uma de suas muitas críticas às teorias transcendentalistas da justiça, 
em especial à teoria de John Rawls que expõe um modelo de justiça ideal 
de cunho contratualista. Entretanto, modelos teóricos que comparam 
diferentes formas concretas do estabelecimento da justiça foram e ainda 
são amplamente utilizados em teoria política. Também Amartya Sen elabora 
um modelo comparativo em sua teoria da justiça. Se é na obra A ideia de 

																																																													
3 SEN & KLIKSBERG, 2010, p.95. 
4 SEN, 2011, p.11. 
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justiça que Sen desenvolve sua teoria da justiça é em Desenvolvimento 
como liberdade que ele aborda e exemplifica o conceito de liberdade dos 
agentes morais cujo fim é o desenvolvimento humano e consequentemente 
social. As pessoas são portadoras de liberdades, e são elas que organizam 
as instituições, sejam elas justas, injustas ou a caminho de uma justiça 
razoável. No intuito de superar as teorias transcendentalistas, Sen vai à 
arena dos conflitos; ao invés de estabelecer um ideal inacessível de justiça, 
prefere comparar as situações de injustiça e privação de liberdade e propor 
soluções para o estabelecimento mesmo que parcial da justiça. Sua teoria 
da justiça por comparação estabelece que em uma mesma situação podem 
coexistir razões distintas e conflitantes para a justiça, sendo que todas elas 
devem ser previamente conhecidas tendo em vista a deliberação do agente 
racional para a ação. 

O autor trata de modo especial as instituições e o papel das pessoas 
dentro das mesmas, tendo em vista que muitas das injustiças remediáveis 
são frutos da transgressão humana de comportamento e não de defeitos 
institucionais. Daí provém a critica às teorias da justiça transcendentalistas, 
que ao estabelecerem instituições idealmente justas, atribuem um papel 
secundário aos traços humanos de caráter, e acabam se distanciando de 
uma compreensão mais ampla das injustiças. Ora, uma teoria que leva em 
conta a vida humana real, terá um alcance muito maior. Para Sen “o foco 
sobre a vida real na avaliação da justiça tem muitas implicações de longo 
alcance para a natureza e o alcance da ideia de justiça”5. Dessa forma ele 
se preocupa com as pessoas como são e não como devem ser. Pessoas 
reais são dotadas de racionalidade e, portanto, podem ser motivadas à 
ação por princípios fortes, necessariamente elaborados na vida pessoal 
através das instituições e tradições onde vivem ou de onde provêm. 
Liberdade e condição de agência 

A teoria da justiça de Sen está firmemente alicerçada em conceitos 
fundamentais para a compreensão de sua obra. Da condição de agencia do 
ser humano depende a garantia da liberdade humana, e o ser humano é ou 
torna-se livre na medida em que vive e age no intuito de garantir sua 
liberdade. A conquista e garantia da liberdade se dá numa via de mão 
dupla, onde se reconhece e distingue dois aspectos importantes da vida 
humana: o “aspecto da condição de agente” e o “aspecto do bem-estar”. 
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Expõe-se, portanto, a dualidade dimensional da vida humana em seus 
modos de ser concomitantemente agente e paciente na sociedade 
específica em que vive. Na garantia de seu bem-estar a pessoa é assistida 
pelo Estado, pela família e pelas demais instituições que a cercam; e é 
importante recordar que o poder de operação de tais instituições se dá 
através de outras pessoas com pretensões de liberdade no agir. Essas 
pessoas que são motivadoras da garantia de bem-estar e agência umas 
das outras, possuem particular e intersubjetivamente sistemas de valores, 
elas não agem de modo a guiar-se unicamente por seu próprio interesse, ao 
contrário convém lembrar que muitas pessoas possuem crenças que as 
levam a agir de uma ou outra maneira, tendo em vista um sistema de 
valores, o que favorece a Amartya Sen ir além de uma abordagem 
utilitarista. 

Usando uma distinção medieval, não somos apenas pacientes, 
cujas necessidades exigem atenção, mas também agentes, cuja 
liberdade de decidir quais são seus valores e como buscá-los pode 
estender-se muito além da satisfação de nossas necessidades. Não 
deveríamos nos preocupar em preservar – e na medida do possível 
expandir – as liberdades substantivas atuais das pessoas “sem 
comprometer a capacidade das futuras gerações” de ter as mesmas 
– ou até mais – liberdades? A ênfase em “liberdades sustentáveis” 
pode não ser apenas conceitualmente importante (como parte de 
uma abordagem geral de “desenvolvimento como liberdade”), mas 
ter também implicações tangíveis de relevância imediata6. 

Os sistemas de valores também são de relevância determinante na 
forma de vida que as pessoas têm razões para levar, aspiram, desejam ou 
têm possibilidade de viver. É nesse âmbito da vida humana que está 
alicerçada a liberdade na figura teórica de Amartya Sen, e a ela se 
relacionam uma gama plural de modos possíveis de vida que uma pessoa 
tem razão em valorizar. A condição que o ser humano possui para agir 
nessa mesma sociedade é a segunda dimensão, que possui grande 
importância na abordagem de Sen, pois é a partir do agir humano em 
sociedade que podemos mapear o conceito substancial e plural de 
liberdade. A teoria assume a pluralidade de existência de agentes morais 
com pretensão de liberdade em suas ações, logo o ser humano é livre na 
medida em que está livre para agir em sociedade, na relação com os 
																																																													
6 SEN & KLIKSBERG, 2010, p.65. 



Anais do V Congresso de Filosofia Moral e Política 

53 

demais agentes sociais. Todas as pessoas estão empiricamente situadas 
nessa dupla dimensão de bem-estar e agência e há uma interdependência 
recíproca entre ambos, de tal maneira que, pode-se usar a comparação de 
que uma privação na dimensão de agente de determinada pessoa seja um 
determinante negativo para sua vida em sociedade. Enquanto agentes 
sociais, as pessoas são livres na medida em que sua vida em sociedade 
permite sua liberdade. Desse modo compreende-se liberdade e condição de 
agente com condicionamento social, como o autor elucida na introdução de 
Desenvolvimento como liberdade: 

A condição de agente de cada um é inescapavelmente restrita e 
limitada pelas oportunidades sociais, políticas e econômicas de que 
dispomos. Existe uma acentuada complementaridade entre a 
condição de agente individual e as disposições sociais: é importante 
o reconhecimento simultâneo de centralidade da liberdade 
individual. Para combater os problemas que enfrentamos, temos de 
considerar a liberdade individual um comprometimento social. 

O conceito de liberdade, em um sistema empiricamente plural e 
globalmente interconectado é como um grande guarda-chuva e abriga 
diversas formas concretas de se viver e compreender a liberdade, sendo 
estas interdependentes dos contextos geopolíticos, econômicos, sociais, 
educativos, sanitários e de infraestrutura em que uma pessoa vive. Ainda 
em Desenvolvimento como liberdade o próprio Sen ressalta que “há fortes 
indícios de que as liberdades econômicas e políticas se reforçam 
mutuamente”7. Na obra Sobre ética e economia, o autor critica a 
identificação de comportamento auto interessado com atitude racional pelos 
autores da economia preditiva, e retoma a teoria de Aristóteles recordando 
que o fim da política e da economia é o bem estar do homem na cidade, e 
que portanto a teoria política tem necessariamente uma influência ética nos 
modelos de economia. É um esforço teórico com o objetivo de uma 
reaproximação da teoria tecnicista na economia preditiva, aos fundamentos 
éticos da economia, cuja identificação clara com os primórdios da ciência 
econômica está vinculada com a ética das virtudes aristotélica. 

Na obra Sobre ética e economia o autor pretende reinserir a relação 
da teoria econômica aos valores éticos e políticos, cujo fim é o bem-estar da 
vida humana, não apenas o autointeresse dos agentes. Ainda que sejam 
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contundentes suas críticas a respeito do utilitarismo, a própria teoria de Sen 
tem sido configurada como um utilitarismo de preferências. O que faz com 
que a crítica ao utilitarismo deva estar acompanhada da certeza de que 
Amartya Sen tem grande simpatia pelas teorias dos clássicos do 
utilitarismo, ainda que seja um crítico da identificação indevida que os 
teóricos da economia preditiva fazem entre autointeresse e racionalidade. 
Em contrapartida à visão moderna e unilateral do ser humano preocupado 
em satisfazer seu interesse, propõe-se um resgate das distintas 
cosmovisões das pessoas e seus sistemas de valores, sua ligação com a 
terra e os valores coletivos de suas sociedades. Tais valores são doutrinas 
abrangentes, na perspectiva de Rawls, que careceriam da racionalidade 
exigida para uma teoria ideal da justiça. Para Sen, fica evidente a 
constatação de que tais sistemas de valores são o que são, e no âmbito da 
razão pública podem e têm o direito de coexistirem, desde que não firam os 
princípios da dignidade da vida humana. 

Ainda que a comparação de bases informacionais distintas seja 
positiva em um debate público relacionado à concretização parcial da 
justiça, tal comparação não exigirá, na teoria de Sen, que a pluralidade 
deixe de existir, a fim de rumar para a culminância de uma teoria ideal de 
justiça. Ao contrário, a pluralidade possui um caráter positivo para o autor, e 
não deve haver o suprimento de uma ou outra base informacional no debate 
público. Ora os seres humanos reais agem guiados por sistemas de valores 
que possuem gêneses culturais, sociais e religiosas, mas também pelo 
senso crítico, o que é sobremaneira mais amplo do que a visão que 
identifica maximização do autointeresse com racionalidade. 

O complexo procedimento de igualar a maximização do 
autointeresse à racionalidade e então identificar o comportamento 
real com o comportamento racional parece ser totalmente 
contraproducente se a intenção final é apresentar uma 
argumentação aceitável para a suposição da maximização do 
autointeresse na especificação do comportamento real na teoria 
econômica8. 

Para Amartya Sen, resgatar a dimensão ética da economia é um 
dever moral de sua profissão de economista. Conhecedor da realidade 
econômico-política do terceiro mundo oriental, ele traz casos concretos e 
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imersos na pluralidade asiática para dentro do debate da economia 
ocidental. Seu prêmio Nobel em Economia demonstra a riqueza e os bons 
frutos de seu trabalho para os estudos da economia global, e sua teoria tem 
sido considerada por muitos autores como uma importante resposta aos 
principais problemas atuais de economia. Sua crítica à economia preditiva, 
que ao eleger a utilidade como natureza racional humana, esteve 
constantemente empenhada na busca de “ótimos de Pareto”, é um 
argumento importante em sua teoria: 

Considera-se que um determinado estado social atingiu um ótimo 
de Pareto se e somente se for impossível aumentar a utilidade de 
uma pessoa sem reduzir a utilidade de alguma outra pessoa. Esse é 
um tipo muito limitado de êxito e, em si mesmo, pode não garantir 
grande coisa. Um estado pode estar no ótimo de Pareto havendo 
algumas pessoas na miséria extrema e outras nadando em luxo, 
desde que os miseráveis não possam melhorar suas condições sem 
reduzir o luxo dos ricos9. 

Sen demonstra que a obtenção de um ótimo de Pareto não é a 
garantia do desenvolvimento social, pois teoricamente em um estado ideal 
de ótimo de Pareto poderiam subsistir situações de privação substancial de 
capacidades. Tudo isso está ligado à eficiência econômica em especial no 
que se refere às utilidades, negligenciando questões distributivas. A 
alternativa do autor é que se introduzam outras considerações na avaliação 
do êxito das pessoas e da sociedade. 

No diminuto compartimento em que a economia do bem-estar ficou 
confinada, com a otimalidade de Pareto como o único critério de 
julgamento e o comportamento auto-interessado como a única base 
de escolha econômica, o campo para dizer algo interessante em 
economia do bem-estar tornou-se reduzidíssimo10. 

Há, no entanto uma proposição que está inserida na economia do 
bem-estar e que Sen traz presente, o chamado Teorema Fundamental da 
Economia do Bem-Estar. Esse teorema relaciona os resultados positivos do 
equilíbrio de mercado e mostra que “em determinadas condições [...] cada 
equilíbrio completamente competitivo é um ótimo de pareto” em especial 
sob a ausência de externalidades. Isso permite discernir a “natureza 

																																																													
9 SEN, 1999, p.47. 
10 SEN, 1999, p.49. 
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vantajosa da troca, produção e consumo regidos pelo auto-interesse”11. O 
autor reconhece que esse argumento possui um conteúdo ético bastante 
modesto, pois a realização social avaliada exclusivamente a partir de ótimos 
de Pareto é bastante limitada. Avaliações de distribuição parecem ser mais 
equitativas e condizentes como desenvolvimento humano que o autor 
propõe, entretanto surgem certas dificuldades quando se toma de um ideal 
de distribuição de recursos, o que traz certa dificuldade à aplicabilidade do 
teorema. 

O calculo “welfarista”, que é central na abordagem de uma economia 
utilitarista, limita a abordagem da economia por concentrar-se apenas no 
bem-estar da pessoa, deixando de lado a dimensão de agente, que é 
interdependente à dimensão de bem-estar. Outro erro da abordagem 
“welfarista” é se valer de uma interpretação de bem-estar dada pela 
utilidade, e tal interpretação está alicerçada na “métrica da felicidade ou 
satisfação de desejos”12 o que limita a condição das pessoas reais, que 
possuem uma gama de valores plurais. Existem outros valores que as 
pessoas podem considerar e consideram importantes para conduzir a vida e 
que em uma comparação interpessoal de bem-estar dão amplitude à 
reflexão, e que se forem negados ou reduzidos à máxima utilitarista cujo fim 
é a satisfação pessoal de desejos limitam obviamente a reflexão. 

Sen traz a comparação da vida de duas pessoas: uma acostumada a 
uma vida de miséria e infortúnios e outra que tenha sido criada com regalias 
e com uma vida abastada, essas pessoas acabam por cair em uma 
situação de calamidade, onde ambas se veem obrigadas a passar por 
dificuldades financeiras. A pessoa acostumada com uma vida de luxo terá 
mais dificuldade de superar uma situação de infortúnio do que a pessoa que 
já passou por tantas outras dificuldades e está acostumada às privações de 
sua própria vida. De fato, existem pessoas que estão acostumadas com 
situações de pobreza extrema e que encontram pequenas alegrias ao 
conseguirem suportar o sofrimento diante da necessidade de sobreviver, 
“seria eticamente um grande erro atribuir um valor correspondente pequeno 
à perda de bem-estar dessas pessoas em razão de sua estratégia de 
sobrevivência”13. Percebe-se, portanto, que considerar bem-estar 
desvinculado de condição de agência é um erro metodológico, 
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considerando que em situações extremas de luta pela sobrevivência e 
criação da prole, as pessoas encaram a vida de modo a considerar 
pequenas alegrias que passariam ao largo de uma abordagem utilitarista. 

Nota-se portanto que o autor quer chamar a atenção para a 
insuficiência do critério de felicidade, ou da satisfação dos desejos quando a 
questão é a avaliação do bem-estar da pessoa. “‘Estar feliz’ nem ao menos 
é uma atividade valorativa, e ‘desejar’ é, na melhor das hipóteses, uma 
consequência da valoração”14, portanto quando se quer uma abordagem 
que esteja firmada na valoração, requer-se uma análise mais profunda e 
direta. O autor conclui primeiramente que “o bem-estar não é a única coisa 
valiosa”, tendo em vista que o ser humano é capaz de atribuir valores a 
outras dimensões da vida vinculadas à agência e a princípios que estão 
além do bem estar. E em segundo lugar afirma que “a utilidade não 
representa adequadamente o bem-estar”, pois se limita a uma dimensão 
parcial da pessoa desconsiderando outras tantas dimensões humanas que 
podem ser consideradas valiosas15. 

Considerar a liberdade substancial dos agentes relaciona o papel 
dos direitos e oportunidades da pessoa às condições reais de agência e 
não às suas realizações. Ainda que determinada pessoa possua 
determinado direito, e consequentemente determinado tipo de liberdade, 
disso não se segue necessariamente que ela obterá determinada realização 
de utilidade pessoal ou de satisfação de desejos. A obtenção e garantia dos 
direitos está intimamente ligada ao papel substancial da liberdade, 
considerando que a pessoa livre é aquela capaz de optar ou não por 
realizar determinada ação. É importante recordar que a pessoa deve ter a 
liberdade de disfrutar ou não do direito adquirido, e essa é uma 
característica importante na teoria de Sen. Tome-se a comparação entre 
uma pessoa que padece de subnutrição em um caso de fome coletiva e 
outra que opta por jejuar voluntariamente. Ainda que os resultados do jejum 
e da negação do direito de se alimentar sejam os mesmos, a saber a 
privação de nutrientes para o corpo, aquele que decidiu jejuar, o fez tendo a 
possibilidade de se alimentar, enquanto o outro não teve outra escolha 
diante da escassez de alimentos. Ora, quem decide por jejuar é livre ao 
fazê-lo, enquanto o que padece de fome em uma crise de alimentos não, 
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portanto há aqui uma diferença substancial entre a liberdade das duas 
pessoas. 

Se a economia do bem-estar é um resgate da importância de 
considerações éticas na economia, consequentemente tal abordagem visa 
uma transformação social, pois influencia diretamente sobre o 
comportamento real das pessoas. São as pessoas que compõem as 
instituições, então um resgate da ética do bem-estar na economia pode 
ocasionar uma mudança significativa no papel das instituições e Sen está 
proposto a determinar essa mudança através da ampliação das liberdades. 
Tal impacto gerado pela economia do bem-estar coincide sobre a economia 
preditiva, tendo em vista que “a natureza da economia do bem-estar 
aceitável deve ser de enorme importância para a descrição, explicação e 
previsão de ocorrências econômicas”16. 
A justiça do mundo dos peixes e a questão da consequência. 

Na obra A ideia de justiça, recorrendo às raízes indianas de sua 
abordagem teórica, Amartya Sen resgata dois termos do sânscrito clássico 
que se referem à Justiça, são eles: nyaya e niti. Ambos os termos significam 
literalmente justiça. Entretanto o termo niti se refere à justiça institucional e 
à correção dos padrões de comportamento frente à necessidade das 
instituições. Já o termo nyaya se refere à primazia das pessoas na 
abordagem da justiça, representando um “conceito abrangente de justiça 
realizada”17. A justiça na perspectiva de nyaya parte da avaliação das 
próprias sociedades humanas, ela abrange uma ideia de justiça ligada ao 
mundo que emerge, da vida que acontece e não das regras e instituições já 
fixadas. Sen traz à discussão uma ideia corrente nos debates acerca do 
direito na Índia, denominada “justiça do mundo dos peixes” (matsyanyaya), 
um termo depreciativo usado pelos antigos teóricos do direito indiano para 
quando queriam se referir à perversão da justiça. Na ocorrência da 
matsyanyaya há a negação da justiça, pois os “peixes grandes” engolem os 
“peixes pequenos”. Evitar a matsyanyaya é a garantia de que parte da 
justiça estará sendo cumprida, e por mais justo que queira ser um arranjo 
social, se nele prevalece a “justiça dos peixes”, a justiça em sua abordagem 
de nyaya, cuja prioridade está na vida das pessoas, não estará sendo 
cumprida. 
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No capítulo décimo da mesma obra cujo título é: Realizações, 
consequências e agência, o autor irá resgatar a mesma distinção entre 
nyaya e niti no afã de demonstrar a prioridade da perspectiva da agência 
humana na realização da justiça. O diálogo entre Krishna e Arjuna, épico da 
literatura sânscrita indiana é retomado pelo autor em uma hermenêutica 
com base na realização da justiça, e as consequências que ações 
individuais podem trazer à vida das pessoas. O general Arjuna, frente à 
batalha que se aproxima pede orientação ao seu cocheiro Krishna, ele teme 
pela guerra ainda que já tenha a certeza da vitória, teme pelas vidas que 
serão perdidas sem terem praticado nada condenável, além de sentir pela 
possibilidade da morte de pessoas que lhes são próximas e às quais ele 
próprio devota muito afeto. O argumento de Krishna é deontológico, ele 
aconselha Arjuna sobre o dever de lutar, independentemente das 
consequências. Esse argumento será de grande influência na tradição do 
pensamento indiano, que considera tal acontecimento como parte de seu 
livro sagrado e da formação de suas tradições. O debate esteve 
concentrado entre o dever de lutar a guerra justa e a temeridade ante as 
consequências do combate. A pergunta de Sen é acerca do 
questionamento de Arjuna a Krishna, ele quer ressaltar que “a perspectiva 
centrada na humana proposta por Arjuna não é descartável pela mera 
invocação de algum aparente dever de lutar, independentemente das 
consequências”18. O que o autor defende é que qualquer deliberação sobre 
o que deve ou não ser feito, requer uma ampla avaliação crítica e não uma 
simples resposta baseada na rejeição de todas as demais considerações. 

O autor destaca três argumentos na abordagem de Arjuna que 
podem ser lidos a partir da clássica distinção de justiça entre niti e nyaya. 
No primeiro argumento de Arjuna ele está comprometido com a ideia de que 
tudo que acontece no mundo dever ser significativo para nosso pensamento 
moral e político. Não convém se esquecer as consequências reais das 
ações sob o pretexto da realização de uma niti, uma noção de justiça 
alicerçada na manutenção das instituições, ignorando o estado caótico de 
coisas que poderá vir a ser produzido por uma ação política indevida em 
nome de salvaguardar as instituições. A vida real das pessoas, inclusive 
das que serão mais afetadas por estarem mais vulneráveis deve ser levada 
em conta. O segundo argumento é referente à responsabilidade pessoal, 
em especial das pessoas cujas decisões geram efeitos que influenciarão na 
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vida de outras pessoas. Krishna argumenta que o resultado possível de 
uma ação deve contar na hora da deliberação de uma pessoa a agir de 
determinado modo. Quando o dever inclui a responsabilidade pessoal, em 
especial no que tange a ferir e matar, ou privar outros seres de direitos ou 
condição de agência, o dever do agente moral sobre as consequências da 
ação deve ser seriamente avaliado, a ação de Arjuna e sua preocupação 
com a vida humana são centrais no diálogo. O terceiro argumento é a 
identificação das pessoas que seriam mortas, muitas delas próximas a 
Arjuna. Trata-se de uma preocupação posicional, cujo sentido amplo remete 
à ideia do reconhecimento das pessoas que são próximas ao agente moral. 
Ainda que em alguns contextos éticos as preocupações posicionais devam 
ser excluídas (como no caso da elaboração de políticas públicas) em um 
âmbito mais amplo da filosofia moral e política elas devem ser acomodadas. 

A teoria de Sen está alicerçada sobre a importância do debate e da 
ampliação da reflexão alicerçada nos direitos das pessoas. O autor não tem 
a pretensão de demonstrar qual a melhor teoria a ser escolhida diante de 
paradigmas de justiça, como no caso da flauta, onde três crianças, com 
bases informacionais distintas disputam sobre a justiça acerca de qual das 
três tem o merecimento sobre a propriedade do instrumento musical em 
questão. Sua tese se alicerça sobre a importância do diálogo na deliberação 
racional das escolhas morais. A questão não está na melhor teoria a ser ou 
não escolhida, mas no diálogo frutuoso que há entre as diferentes bases 
informacionais. Tanto argumentos baseados na utilidade, em perspectivas 
igualitárias ou meritocráticas merecem consideração no âmbito da razão 
pública. Os fatos devem ser levantados com transparência, procurando 
evitar a omissão de dados relevantes que possam ser considerados, tanto 
em âmbito político quanto econômico, além das consequências previsíveis 
de determinada ação. Os processos deliberativos tornam-se mais 
importantes do que o resultado, enfatiza-se a crucial importância da 
democracia e da pluralidade de bases informacionais na teoria da escolha 
social. 

Não há nenhuma razão especial para insistir na versão 
empobrecida de um estado de coisas em avaliação. Em particular, o 
estado de coisas, ou o resultado no contexto da escolha sob exame, 
pode incorporar os processos de escolha, e não apenas o resultado 
final estritamente definido. O conteúdo dos resultados também pode 
ser visto como incluindo todas as informações concernentes à 
agência que possam ser relevantes, como também todas as 
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relações pessoais e impessoais que possam ser importantes para o 
problema de decisão em questão19. 

É de suma importância ressaltar que a teoria em questão dá 
primazia absoluta às pessoas reais, logo questões deliberativas que 
buscam salvaguardar as instituições e não as pessoas devem ser tomadas 
como espúrias. A condição de agência, as relações e as ações 
interpessoais são aqui os principais pontos a serem levados em conta ante 
uma tomada de decisão com pretensão de racionalidade. Trata-se de uma 
“compreensão abrangente dos estados de coisas” onde toda e qualquer 
deliberação precisa antes passar por uma ampla e intensa avaliação global. 
Ainda assim, Sen argumenta que sua teoria não se encaixa em uma 
definição consequencialista, e procura ressaltar que o próprio termo 
“consequencialista” adquiriu uma conotação fortemente pejorativa, cujo 
legado nenhum autor teria interesse de adotar. Ainda assim o papel de levar 
em conta possíveis consequências abrangentes da ação, em uma avaliação 
plural e transparente dos fatos, é de grande importância no que tange à 
responsabilidade moral do agente. Responsabilidade e condição de agência 
são conceitos que não podem estar separados, tendo em vista que a 
condição de agência de uma pessoa e sua liberdade substancial estão 
intimamente ligadas à noção de responsabilidade social. 

A última questão levantada no décimo capítulo de A ideia de justiça 
diz respeito à coerência da avaliação das realizações sociais, com o intuito 
de que a partir delas estejam alicerçadas as decisões arrazoadas, unívocas 
e responsáveis dos agentes morais. Sen mais uma vez segue o rumo de 
um pluralismo real nas abordagens das pessoas. Para ele pessoas 
possuem histórias, valores e bases informacionais distintas, e portanto 
ainda que tomem a mesma direção em determinada escolha, as decisões 
tomadas partiram de deliberações distintas. “A sensibilidade às 
consequências não exige insensibilidade em relação à agência e às 
relações pessoais na avaliação do que está acontecendo no mundo”20. 
Tanto as considerações relacionadas à agência e ao papel do agente moral, 
quanto aquelas relacionadas às consequências que independem da ação 
do agente moral são de relevância significativa; e em ambas se exige 
racionalidade na avaliação da razoabilidade. A incerteza de Arjuna requer 
certa valorização de sua própria condição de agência, ele temia a 
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responsabilidade moral que a violência proferida por ele mesmo contra 
pessoas próximas a si poderia lhe acarretar. Ainda que a decisão tomada 
tenha sido a de que se travasse a batalha, motivada pelo dever de sua 
família em recuperar o trono indiano, ele foi livre por optar entre seguir ou 
não o curso da ação, tendo deliberado adequadamente sobre a situação. 

A livre condição de agente não só é, em si, uma parte “constitutiva” 
do desenvolvimento, mas também contribui para fortalecer outros 
tipos de condições de agente livres21. 

Liberdade e condição de agência são, portanto, pressupostos 
necessários para uma teoria da ação social. Não são suficientes, são antes 
sim condições de liberdade, o ser humano só é livre em sua dimensão de 
agência quando se superam as barreiras sociopolíticas e quando ele 
mesmo consciente de sua liberdade assume a responsabilidade de suas 
ações. Liberdade e responsabilidade são conceitos imbricados 
substancialmente na teoria social de Sen, pois a ação moral livre em 
sociedade deve respeitar a livre condição de agência das outras pessoas. A 
relação entre liberdade e responsabilidade passa pelo sentimento moral e o 
compromisso social, através dos quais os agentes morais e formadores da 
razão pública irão deliberar suas ações nas diferentes situações espaço-
temporais. A teoria da escolha social em Amartya Sen trata do papel das 
preferências na deliberação da ação, mas enfatiza o papel da liberdade 
também na hierarquia de preferências.  
1.3- Ética e democracia como condições de liberdade 

Um dos importantes debates que Amartya Sen traz à tona e que se 
tornou bastante importante para sua teoria é o debate acerca do papel da 
democracia para o funcionamento dos estados e para o desenvolvimento 
social de uma nação. A democracia tem um papel central para a teoria de 
Sen, e aliada à transparência e a um amplo debate de razão pública ela se 
torna instrumento para a concretização da liberdade substancial dos 
agentes sociais. Dentro do crescente processo de globalização pelo qual o 
mundo vem passando, tem-se a impressão de que a democracia é a grande 
herança do ocidente para o mundo. Há no entanto os que não concordem 
com essa premissa e a usam no intuito de que a pretensão democrática 
nada mais é do que a incansável tentativa de ocidentalização mundo. Sen 
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reconhece a importância da cultura ocidental no desenvolvimento atual da 
globalização, mas enfatiza que “os agentes da globalização não são 
exclusivamente nem europeus nem ocidentais, nem são necessariamente 
ligados à dominação ocidental”22. De igual modo, o autor irá enfatizar que a 
democracia não é uma invenção exclusiva do ocidente. De fato, surgiu um 
modo muito particular de escolha política através do voto na cidade de 
Atenas, que se tornou um também nascedouro da filosofia grega e 
consequentemente do pensamento ocidental. Entretanto Sen enfatiza que 
existiram outros modelos democráticos em outras partes do mundo, em 
especial no oriente, e que também merecem ser levados em consideração. 

Economicamente, o processo de globalização facilitou com que a 
maioria das pessoas do planeta Terra que viviam em uma situação de 
extrema pobreza pudessem atingir um nível de vida mais adequado. Sen 
argumenta que antes do processo de globalização e da aplicação das 
tecnologias, a maioria das pessoas vivia em situação de extrema pobreza e 
isolamento. “Uma pobreza generalizada dominava o mundo alguns séculos 
atrás; havia apenas alguns raros bolsões de riqueza”23. A influência da 
economia extensiva e das tecnologias provindas da modernidade são de 
grande importância para esse processo. Para Sen é impossível reverter a 
situação econômica das pessoas pobres do mundo, se estes forem 
impedidos do acesso à tecnologia. Nesse aspecto a defesa de uma ideia 
provinciana ao extremo com argumentos antiglobalização pode ser bastante 
prejudicial inclusive para os defensores de suas próprias culturas. 

Sen acredita na concretização de um modo de realizar a economia 
que coloque as pessoas em primeiro plano, dando-lhes acesso e liberdade 
ante as tecnologias contemporâneas. O ponto central da discussão é como 
fazer um bom uso dos avanços tecnológicos, no intuito de ampliar a 
participação das pessoas no debate público e na participação social. É 
evidente que um progresso tecnológico pode vir a favorecer amplas 
camadas da população, e que uma mídia livre e desburocratizada tende a 
quebrar velhos paradigmas e exclusões participativas. Todos os avanços 
tecnológicos e sociais tendem a favorecer ainda mais a participação do 
povo nos debates atuais, bem como a possibilidade de acesso, através da 
internet, a informações bastante distintas daquelas dos canais de televisão 

																																																													
22 SEN & KLIKSBERG, 2010, p.19. 
23 SEN & KLIKSBERG, 2010, p.23. 
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aberta, a mercados alternativos, a informações livres. Trata-se de aumentar 
possibilidades reais de ampliação das liberdades humanas. 

A necessidade da defesa da democracia e da importância da 
construção de instituições estruturalmente democráticas, é um aspecto 
fundamental no processo de formação da razão pública, sem a qual não 
pode existir um desenvolvimento humano integral. Democracia é o meio de 
construção de instituições justas ou com pretensão de justiça e é correto 
afirmar que em países onde há uma valorização de processos democráticos 
não se registraram casos de fome coletiva ou outras formas de privação 
substancial da liberdade humana. De modo análogo, as instituições que 
prezam pela construção de processos que dão primazia à ação das 
pessoas alcançarão um nível maior de desenvolvimento humano. Portanto 
percebe-se que a democracia é o meio pelo qual a liberdade é garantida, 
não pode ser tratada como fim, pois o fim é a liberdade das pessoas, 
entretanto é o método através do qual se alcança um desenvolvimento 
integral das pessoas nas instituições que participam. 
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MAQUIAVEL E A “RACIONALIDADE PRÁTICA” 
 

Antonio Carlos Maia Gissoni* 
 
 
 

Introdução 
Desde a Antiguidade, a Política é apresentada como possibilidade 

viável para resolver problemas práticos que tratam da formação das 
sociedades e seus constituintes, os cidadãos. Idealizada, discutida e 
tomada como instrumento de contraposição de forças antagônicas, destina-
se à resolução dos assuntos públicos, haja vista a diversidade teórica que 
compõe o emaranhado de forças reivindicantes, mas a incursão em seus 
mecanismos acaba por caracterizá-la como terreno hostil e de extrema 
complexidade, mas imprescindível à vitalidade de um Estado. Porém, além 
da responsabilidade de atuar em prol da estabilidade das relações entre 
indivíduos e desses com o Estado, o poder originado da política pode ser 
direcionado de maneira arbitrária e tornar-se um meio de vazão às vontades 
humanas. Dando condições apenas à pura satisfação egoísta de indivíduos 
ou grupos que manipulam a Política mediante interesses recíprocos. 

Dessa forma, serão demonstrados os elementos utilizados por 
Nicolau Maquiavel (1469-157) para justificar as ações políticas que se 
distanciam dos direitos e dos interesses básicos dos indivíduos - a vida, por 
exemplo -, mas que se tornam relevantes por sua efetividade no campo 
prático. Seja sob a alegação de defender uma causa maior - pública -, ou a 
indevida satisfação de anseios particulares ou de grupos seletos, sendo o 
Poder o escopo para ambos, o Diplomata Florentino tratou, 
especificamente, da racionalidade prática aplicada à Política e suas 
implicações no pensamento filosófico e político. Tal ensejo oportuniza a 
interpretação da prática política por um panorama objetivo quanto ao 
pensamento e às ações dos utentes encarregados do funcionamento e do 
aperfeiçoamento das instituições imbuídas do poder de decidir. 
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Pode-se afirmar que a proposta de ampliar o entendimento do 
legado político-filosófico maquiaveliano, dada sua notável contribuição à 
compreensão do fenômeno político da atualidade, demonstra como 
Maquiavel não renunciava à Ética e ao aspecto moral nas ações políticas. 
Porém, ele considerava-as em planos separados, com a devida perícia de 
realçar a efetividade alcançada por meio de ações condizentes ao contexto 
político. 
1- O realismo político e a racionalidade prática 

Maquiavel não se restringia, em seus estudos, às especulações 
acerca da garantia de benefícios como segurança e estabilidade política, 
por exemplo. Por isso, distando da pura abstração de modelos ideais, 
realizava a análise realista dos acontecimentos políticos, de sua época e os 
históricos, por meio de uma avaliação pragmática da Política e os seus 
impasses no campo prático. Devido a essa postura distinta da Tradição 
Cristã, o legado moral medieval foi contestado quanto à sua legitimidade, 
pois Maquiavel exaltava a atividade política laica e secular. Ele reivindicava 
a interpretação dos fatos políticos a partir de uma perspectiva secular e 
realista, distinta daquela que preconizava o Poder Divino em detrimento do 
poder humano de decisão. Escorel em Introdução ao Pensamento Político 
de Maquiavel explica: 

[...] o Estado como uma entidade política secular, dotada de fins 
próprios, moralmente isolada e soberana, liberado de qualquer laço 
de subordinação a Deus, ao direito natural ou À Igreja, e que 
encontra a sua razão de ser tão somente na convicção dos homens 
de que a autoridade estatal é indispensável para garantir a 
segurança individual e coletiva1. 

Por conseguinte, Maquiavel iniciou suas considerações partindo da 
verittà efetualle2, ou seja, das circunstâncias reais do contexto político. 
																																																													
1 ESCOREL, 2014, p.327. 
2 Ao invés de usar argumentos ultraterrenos como fundamento de sua análise da Política e 
continuar a prática herdada do Período Medieval, Maquiavel partiu da consideração de que a 
realidade deve ser apreendida de maneira racional, observando como a disposição dos 
acontecimentos poderiam indicar elementos para a condução da política. Segundo o autor, a 
razão assume papel prático e vale-se da realidade das circunstâncias em si para tentar 
exprimir possíveis regras do “jogo político”. É ater-se à prática política racionalizada e, 
guiada pelo reconhecimento das circunstâncias, teorizando, mas, acima de tudo agindo sob 
a ótica da verdade efetiva da coisa. 
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Como escreveu no capítulo XV em O Príncipe: “Porém, sendo minha 
intenção escrever coisas que sejam úteis a quem se interesse, pareceu-me 
mais conveniente ir direto à verdade efetiva da coisa que à imaginação em 
torno dela”3. Esta passagem traz à lume qual foi o ponto de partida de sua 
reflexão e o ensinamento oferecido. Para ele eram dispensáveis as 
especulações acerca de uma possível configuração ideal de um Estado, 
pois tais suposições dificultariam as tomadas das decisões políticas 
limitando o raciocínio ao campo teórico e deixando a realidade aquém dos 
acontecimentos.  Mais adiante, no capítulo XXV, reitera “Creio ainda que é 
feliz quem emparelha seu modo de proceder com a qualidade dos tempos 
e, analogamente, que seja infeliz quem age em desacordo com os 
tempos”4. É importante ressaltar que príncipes e governantes envolvidos 
nas decisões não desconsideravam a realidade em si mesma para agir, 
pois de outra maneira o próprio Maquiavel não teria material empírico para 
sua análise. O que acontecia era indecisão ou mesmo a precipitação no 
momento adequado de agir.  

Entretanto, observando como o Secretário Florentino fazia da 
interpretação da realidade política o primeiro momento para a ação política, 
é necessário frisar o fato de Maquiavel valer-se da História5 para 
demonstrar como os atores políticos empenhavam-se em campanhas 
audaciosas para estabelecer um sistema político ideal ou manifestar um 
ímpeto expansionista. Fosse ganância, vaidade ou mesmo a intenção de 
implantar um sistema político abrangente e próximo ao ideal, não foram 
raras as empresas humanas que culminaram em resultados indesejados e 
abruptos. Segundo Pinzani em Maquiavel & O Príncipe, o Secretário 
Florentino queria “influenciar a realidade, e não desenvolver teorias”6. 
Certamente a época do autor exigia uma desenvoltura política e diplomática 
																																																													
3 MAQUIAVEL, 2010, p.97. 
4 MAQUIAVEL, 2010, p.132. 
5 Maquiavel fundamentou a utilização de regras e exemplos da Antiguidade clássica como 
diretrizes às ações políticas, pois acreditava na repetição dos fatos políticos ao longo da 
História e ponderava que as situações políticas do presente deveriam ser submetidas aos 
ensinamentos extraídos de situações similares do passado. De acordo com o autor, a 
aplicação dessas regras e o uso adequado da sabedoria antiga ofereciam melhores 
condições à obtenção dos resultados almejados. Segundo Escorel: “A história era para 
Maquiavel a grande mestra, a fonte mais segura de ensinamentos, pois o que ocorrera no 
passado tendia inevitavelmente, a seu ver, a repetir-se no presente e no futuro” (ESCOREL, 
2014, p.181). 
6 PINZANI, 2004, p.16. 
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pujantes - não que na atualidade estas manobras abrandaram-se e um 
consenso foi obtido -, pois aquele era um contexto politicamente conturbado 
e manifestava um grande movimento para se desvencilhar da Tradição 
Medieval. Por isso, os acordos, as garantias recíprocas, as alianças 
políticas demonstravam certa fragilidade podendo ser revistas em 
detrimento de um objetivo maior ou mais imediato das partes envolvidas a 
qualquer momento. Acerca disso, Escorel ressalta: 

Maquiavel se destaca, no Renascimento italiano, pela sua 
originalidade de haver sido o primeiro pensador político a concentrar 
sua observação naquilo que é, no comportamento real do homo 
politicus, e não no dever ser do idealismo a que estavam 
consagrados os tratados políticos normativos da escolástica e as 
utopias da época7. 

Visto que a preocupação de Maquiavel era com a realidade política e 
seus fatos, ele exaltava o protagonismo da ação humana na condução dos 
assuntos políticos. Sendo ele um homem dedicado a entender os meandros 
políticos, seus estudos procuravam demonstrar uma maneira para 
maximizar a eficácia da ação política. Esse aspecto utilitarista8 de seu 
pensamento ensejava a interpretação da política como uma maneira de 
manifestar a vontade humana de realizar grandes façanhas, ora com vistas 
ao bem comum, ora o que apetecia a uma vontade particular, dependendo 
somente de quem estivesse à frente das decisões. Maquiavel exigia a 
apreensão das circunstâncias na qual o agente político está imerso e, após 
um escrutínio minucioso de suas variáveis, agir de maneira correspondente 
aos seus propósitos, ou seja, engendrar uma atividade técnica, calculada.  

Dessa forma, a racionalidade prática pode ser interpretada como a 
execução de determinada ação política mediante a consideração das 
possibilidades tangíveis em determinado contexto político. De acordo com 
Maquiavel em O Príncipe “Creio ainda que é feliz quem emparelha seu 
modo de proceder com a qualidade dos tempos e, analogamente, que seja 
infeliz quem age em desacordo com os tempos”9. Em outras palavras, é 
equacionar a realidade política com vista à maximização do efeito prático 
																																																													
7 ESCOREL, 2014, p.314. 
8 O termo utilitarista é utilizado no sentido de explicar como Maquiavel entendia o resultado 
da ação política, ou seja, ele entendia que a ação política deveria elevar ao máximo possível 
seu grau de eficácia no contexto em que fosse aplicada. 
9 MAQUIAVEL, 2010, p.132. 
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desta ação, exigindo que os agentes políticos – príncipes ou representantes 
- sobressaiam-se sobre qualquer situação política à qual estejam 
envolvidos. No livro I do capítulo LI de os Discorsi, Maquiavel reitera seu 
apreço pela realidade politica, reafirmando que a ação política deve ser 
decisiva em relação à condução dos Estados, no qual seus 
desdobramentos requerem uma postura inabalável e uma articulação 
política incessante: “Os homens prudentes sabem tirar proveito de todas as 
suas ações, mesmo daquelas a que a necessidade os obriga”10. 
2- A aproximação entre virtù e fortù 

Primeiramente, Antes de elencar outros elementos fundamentais 
para a compreensão do pensamento maquiaveliano, deve-se considerar o 
pessimismo antropológico11 do autor e atentar para o quanto isso foi 
decisivo em seu pensamento. Maquiavel não acatava a ideia de que os 
homens eram complacentes em seus objetivos, muito menos que, movidos 
por uma força benéfica indicando para o melhor dos resultados, os homens 
se integrariam pacificamente e os problemas relativos aos Estados seriam 
resolvidos definitivamente. Ele entendia os homens dispostos ao bem 
somente quando lhes viesse quando recebessem recompensa de alguma 
forma. Como escreveu no livro I capítulo III de os Discorsi:  

[...] é necessário que quem estabelece a forma de um Estado, e 
promulga suas leis, parta do princípio de que todos os homens são 
maus, estando dispostos a agir com perversidade sempre que haja 
ocasião12. 

																																																													
10 MAQUIAVEL, 1982, p.164. 
11 Mesmo apontando óbices inerentes à política, Maquiavel considerava a natureza humana 
imutável e realçava sua crença em uma antropologia negativa, interpretando as relações de 
poder como meios de satisfazer paixões humanas. Segundo Maquiavel: “de modo geral, 
pode-se dizer que os homens são ingratos, volúveis, fingidos e dissimulados, avessos ao 
perigo, ávidos de ganhos;” (MAQUIAVEL, 2010, p.102). Essa passagem demonstra o quanto 
o autor acreditava em uma natureza humana má, manifesta pela busca de interesses 
próprios e não pela realização pública. Essa interpretação negativa do homem marcou 
profundamente suas considerações acerca da política, distanciando-se da ideia aristotélica 
de zóon politikón (animal político) de que os homens possuem uma inclinação natural à vida 
social – política. Para ele, o homem agrupa-se por necessidade, respeitando e priorizando 
apenas sua própria vontade. 
12 MAQUIAVEL, 1982, p.29. 
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Assim sendo, pode-se entender como Maquiavel em O Príncipe, 
destacou dois conceitos chaves para a compreensão de sua racionalidade 
prática, a saber: a virtù13 e fortù14. A virtù corresponde à capacidade técnica 
de ação individual mediante as circunstâncias apresentadas no contexto 
político, ela é a capacidade individual de agir segundo a situação, o que 
certamente, por vezes, exigia sua manifestação desvinculada da ética 
tradicional, primando pela eficácia da ação. Segundo Maquiavel, ao referir-
se às conquistas de Moisés, Ciro, Rômulo e Teseu no capítulo VI: 

Examinando suas ações e vidas, vê-se que eles não tiveram da 
fortuna outra coisa senão a ocasião, a qual lhes forneceu matéria 
para moldá-la segundo a forma que lhes pareceu melhor; e, sem 
essa ocasião, a virtude de seus espíritos se extinguiria, assim como, 
sem a virtude, a ocasião teria sido vã15. 

Nesses casos, Maquiavel não desconsiderava a consequência moral 
das ações praticadas, o detalhe é que o aspecto último para a ação era sua 
efetividade. De acordo com as considerações de Escorel, Maquiavel estava: 

[…] persuadido que a grandeza do homem reside na sua 
capacidade de impor o ritmo de sua vontade aos acontecimentos, 

																																																													
13 Maquiavel significava a expressão virtù como sendo a virtude política e não virtude moral. 
Era formulada com base na virtude do povo romano – virtude guerreira, militar -, e consistia 
na habilidade particular capaz de adequação às incertezas da Fortuna, adaptação das 
habilidades de um príncipe ou um conjunto de indivíduos (república) em detrimento das 
circunstâncias que ocasionam o poder e ou a estabilidade política. Uma espécie de aptidão 
individual para agir por sobre a disposição dos fatos políticos, capaz de impedir, ainda que 
minimamente, o comando absoluto da Fortù na decorrência da vida humana. Em suma, a 
capacidade técnica aliada à astúcia e a frieza de agir quando e conforme exigido pelas 
intempéries da sorte. A resiliência demonstrada pelos povos antigos quando eram 
acometidos por guerras e desastres ou então quando se projetavam na expansão de seus 
domínios, como é exemplo dos romanos, segundo o autor. 
14 Para Maquiavel, Fortù, corresponde ao Destino, à Sorte dos homens, às contingências 
independentes das vontades. Ela se refere aos acontecimentos imprevisíveis na vida dos 
indivíduos, o local que o imprevisto e o inesperado acontecem. Ele se inspirou na deusa 
Fortuna da cultura romana e mostrou exemplos históricos de como a deusa desdenhava dos 
homens ao seu bel prazer. Para alguns, seus sorrisos encantavam à ponto de não 
considerar nada mais, e assim não tardavam em ter o chão como repouso. Para outros 
homens, com a mesma simpatia acenava glória e poder, porém, havia aqueles que a 
confrontavam. E para esses homens seus caprichos eram ampliados. Contudo, de natureza 
inconstante, revelava à sua maneira como os homens estariam sob suas extravagâncias. 
15 MAQUIAVEL, 2010, p.63. 
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resistindo à fortuna e criando, de certo modo, o próprio destino e a 
história […]16. 

Enquanto a fortù, ao contrário da manifestação puramente individual, 
incluía todos os indivíduos nos seus expedientes. Era na fortù que a virtù 
corresponderia adequadamente, ou não, à altura dos seus caprichos. 
Quanto à fortù, Maquiavel no capítulo XXV de O Príncipe escreveu: 
“Entretanto, para que nosso livre-arbítrio não se anule, penso que se pode 
afirmar que a fortuna decide sobre metade de nossas ações, mas deixa a 
nosso governo a outra metade, ou quase”17. Isso caracteriza um espaço ao 
homem mesmo, onde ele age segundo sua intenção ou sua necessidade no 
presente. Uma espécie de arena onde ele colocará à prova sua habilidade 
de sobressair-se triunfante da situação que não aquela idealizada por ele. E 
mais adiante, referindo-se à força descomunal da fortù sobre os homens, 
especialmente àqueles envolvidos na política, Maquiavel completa: 

Comparo-a à um desses rios devastadores que, quando se 
enfurecem, alagam as planícies, derrubam as árvores e 
construções, […] todos cedem ao seu ímpeto sem poder contê-lo 
minimamente. E, como eles são feitos assim, só resta aos homens 
providenciar barreiras e diques em tempos de calmaria, de modo 
que, quando vierem as cheias, eles escoem por um canal ou 
provoquem menos estragos e destruições com seu ímpeto. Algo 
semelhante ocorre com a fortuna, que demonstra toda sua potência 
ali onde a virtude não lhe pôs anteparos18. 

Nesse ponto, surgem controvérsias acerca do uso do poder político 
como instrumento de coação à adesão coletiva, ou seja, o uso inadequado 
do poder político validado mediante a necessidade de medidas extremas no 
contexto político. No entanto, é importante ressaltar que embora a questão 
moral envolvida na discussão acerca da moralidade da ação política seja 
interessante, neste momento ela não compõe um fundamento dedicado à 
análise do pragmatismo político maquiaveliano. Como explica Bignotto em 
Maquiavel Republicano (1991) “O que Maquiavel procura demonstrar é que 
na análise dos desejos que povoam as cidades não há lugar para 
considerações de ordem moral”19. A consideração moral acerca da ação 
																																																													
16 ESCOREL, 2014, p.226. 
17 MAQUIAVEL, 2010, p.131. 
18 MAQUIAVEL, 2010, p.131. 
19 BIGNOTTO, p.96. 
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servirá como complemento para a compreensão da racionalidade prática 
nas escolhas políticas. De acordo com Escorel: 

Na verdade, para Maquiavel, não existiam meios a priori bons e 
meios a priori maus: encarando a política como uma técnica, ele só 
julgava os meios a posteriori, isto é, em função de sua eficiência 
prática, fosse para conservar o poder, fosse para promover o bem 
coletivo20. 

3- Normatividade e racionalidade prática 
Tendo a natureza conflitante da Política e o inerente abalroamento 

de forças antagônico, Maquiavel aponta para a necessidade de parâmetros 
objetivos na condução dos assuntos políticos, assim como dos assuntos 
privados. Ele preconizava a grandeza de bons Estados (repúblicas ou 
principados) graças à existência de boas leis, destacando a justiça – 
normatividade -, como um instrumento à consolidação de Estados e as 
instituições que os legitimam. Ele posicionava-se favoravelmente à 
implantação de leis rígidas, pois considerava o ímpeto humano irrefreável. E 
por isso, a força atribuída ao poder político era aplicada inexoravelmente 
contra quem ousasse sobrepuja-lo ou desrespeitar as leis. Segundo 
escreveu Maquiavel no capítulo XVIII de O Príncipe, há apenas duas 
maneiras de se consolidar um Estado “uma, por meio das leis; outra, pelo 
uso da força. A primeira é própria dos homens; a segunda dos animais”21. 
Dessa forma, para Maquiavel, fosse um principado ou um governo 
republicano, a aplicação das leis asseguraria a estabilidade almejada. 
Embora Maquiavel tenha buscado identificar possíveis regras para a ação 
política, ele repudiava a mentira como parâmetro primeiro de conduta para 
vida privada e principalmente para a vida pública. O Secretário Florentino 
tinha ideia do prejuízo causado pelo descumprimento dos acordos entre os 
indivíduos e destes com o Estado. Porém, especificava o uso restrito da 
quebra de compromisso durante uma guerra, onde esta, outrora detestável, 
em um contexto belicoso se tornava um ardil para garantir o bem público. 
Na obra Discorsi, Maquiavel explica a única situação em que o emprego da 
mentira pode ser justificado:  

																																																													
20 ESCOREL, 2014, p.241. 
21 MAQUIAVEL, 2010, p.105. 
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Embora seja condenável empregar a fraude na vida ordinária, 
durante a guerra ela é louvável e gloriosa [...] Na minha opinião, a 
quebra dos compromissos e dos tratados não é uma fraude gloriosa 
[...]. Refiro-me apenas aos enganos que se aplica ao inimigo, 
durante a guerra, e que não constituem uma quebra de palavra. 
Como por exemplo, a conduta de Aníbal, ao chegar perto do lago 
Trasimeno, quando fingiu uma retirada para poder cercar o cônsul e 
o exército romano; ou o recurso que usou para escapar de Fábio 
Máximo, pondo tochas inflamadas nos chifres de uma tropa de 
animais22. 

Essa passagem explicita a posição maquiaveliana acerca do 
respeito às leis. Contudo, é possível que em algum momento este primado 
das leis possa ser confrontado por uma força ameaçadora, capaz de 
obstruir as leis e impedir o exercício legítimo do poder político.  

Então, é imprescindível que a justiça – a normatividade -, seja 
analisada de forma a demonstrar a preocupação que Maquiavel nutria sobre 
seu papel na formação e continuidade de Estados. Ele aludiu à necessidade 
de que fossem elaboradas leis exemplares, visando à consecução do plano 
político, tanto para príncipes quanto para grupos políticos. Para ele, a 
justiça e as leis tinham a finalidade de servir como um instrumento 
normativo capaz de refrear a animalidade da natureza humana, 
assegurando a vitalidade da ordem política do Estado. Entretanto, a História 
Política humana, que até o século XVI enriquecia o pensamento 
maquiaveliano de exemplos, na atualidade percebe-se o nem sempre 
desejado acréscimo desse legado, considerando a intrincada relação entre 
a Política e as leis. 

Sobre a Religião, Maquiavel também considerou sua destacada 
influência na composição do contexto político. Ele a considerava um 
instrumento normativo apto a estabelecer condições políticas para um 
Estado. Remetendo seu pensamento ao Período Romano, mostrou a 
contribuição oferecida pela Religião ao engrandecimento de Roma. Como 
citou no livro I capítulo XI de os Discorsi:  

Quem examinar os atos importantes devidos a todo o povo romano 
reunido, ou a grupo de cidadãos, verá que os romanos respeitavam 
seus juramentos mais ainda do que as leis, convencidos que 

																																																													
22 MAQUIAVEL, 1982, p.417. 
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estavam de que a potência dos deuses é maior do que a dos 
homens23. 

E mais adiante, completa: 
De fato, nunca nenhum legislador outorgou a seu povo leis de 
caráter extraordinário sem apelar para a divindade, pois sem isto 
não seriam aceitas. Há muitas instituições cujos efeitos benéficos 
podem ser previstos por um homem sábio e prudente, mas cuja 
evidência não é tal que convença imediatamente todos os espíritos. 
Por isto o governante sábio recorre aos deuses24. 

Maquiavel se propôs a perscrutar as estruturas que compunham a 
Política e entender como as relações de poder aconteciam mediante a 
presença da força que dela emana. Pois, constatadas as situações onde os 
princípios individuais e gerais são questionados, ele apontava a 
necessidade de haver um meio de conter o impulso imediato ao privilégio, o 
qual, por vezes, acabava por se manifestar no desmantelamento do Estado. 
Assim, para uma incumbência tão ativa, Maquiavel observou a obediência 
às leis, ou seja, a instituição de leis e o seu devido acatamento, viabilizaria 
a manutenção das relações entre os indivíduos. 
Considerações Finais 

A originalidade do pensamento de Maquiavel ratificou-o como o “pai 
da Ciência Política Moderna” ao destacá-lo como pensador político pela 
coragem e empenho em aprofundar os estudos na análise dos fatos 
políticos de forma inédita à autoridade da época. Conseguindo captar e 
analisar os aspectos políticos profundos de maneira realista, preocupou-se 
em descrever como era o funcionamento da mecânica política e considerou 
a Ética por um panorama viável e não ideal, acabando por diferenciá-lo dos 
demais pensadores de sua época. E enquanto esteve à frente da segunda 
chancelaria, ele dedicou-se não somente à causa de sua cidade, mas 
também, de legar àqueles envolvidos na trama política a empiria procedente 
da sabedoria antiga e de suas regras práticas que se mostraram relevantes. 

Assim, dedicado a colaborar com a prática política de maneira 
concreta, direcionou seu trabalho à preparação de um material singular, 
também polêmico, porém não menos importante à Filosofia e à Ciência 

																																																													
23 MAQUIAVEL, 1982, p.57. 
24 MAQUIAVEL, 1982, p.58. 
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política, para aqueles que se apresentam prontamente ao jogo político. 
Pois, de maneira memorável, categorizou não somente um indivíduo pleno 
de si mesmo, mas um ator político consciente do dinamismo da articulação 
política. Sua fuga da contemplação de um Estado ideal para o plano 
concreto fez de seu pensamento um arcabouço teórico indispensável à 
compreensão do que é a Política e consequentemente, a Ética.  

Findando, Maquiavel legou à posteridade a interpretação dos fatos 
políticos considerando sua objetividade e a racionalidade prática aplicada à 
ação política. Considerou necessária na resolução dos assuntos políticos, a 
habilidade dos homens – a virtù – para superar quaisquer obstáculos que 
inviabilizem a estabilidade política de um Estado. Porém, não 
desconsiderou o quanto a capacidade humana é, em certa medida, 
impotente diante da fortù, ou seja, como os mais virtuosos homens e 
Estados foram surpreendidos pela mudança repentina da configuração da 
realidade política. Ainda, ressaltando a existência de dissensões entre os 
ânimos que constituem um Estado, ele ressaltou o papel das leis – a 
normatividade -, como instrumento fundamental para garantir o êxito das 
ações políticas de um Estado e a legitimidade de suas instituições. Pois, as 
intrigas constantes, a violência, o ímpeto pela conquista, são componentes 
da esfera política desde muito antes de Maquiavel. Por isso, o que o 
distinguiu foi sua diligência em aprofundar-se na gênese da Política, 
culminando em um pensamento pragmático, propositado à ação política 
eficaz, e não propriamente antiética. Segundo Maquiavel, se em 
determinado contexto há a urgência de atuar para legitimar o poder e a 
estabilidade, na tentativa de garantir o controle das circunstâncias, a ação 
política pode ser inspirada, ou não, em exemplos que não se perpetuaram 
por sua influência moral. Mas, pela eficácia na resolução dos ditos entraves 
política, acautelando-se de um cenário envolvido pelo conflito e desordem 
dos interesses.  
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Introdução 
A obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes, muitas vezes 

confunde o leitor tanto pela sua data de elaboração, quanto pelo seu 
conteúdo muitas vezes contraditório. Tendo em vista que Kant escreveu tal 
obra simultaneamente com a Crítica da Razão Prática, e tendo em vista que 
ambas as obras tratam de temas como a dedução do imperativo categórico, 
pode soar que o filósofo pretenderia adiantar algumas considerações 
prévias à sua segunda crítica. Diversos comentadores e intérpretes ao 
longo do mundo e dos anos discutiram tal problemática. Ainda sem 
consenso, temos aqueles que apostam na teoria de que a Fundamentação 
é sim introdutória, como Karl Vorländer; e temos aqueles intérpretes que 
defendem um outro tipo de relação necessária entre a segunda crítica e a 
Fundamentação da Metafísica dos Costumes, como o comentador Dieter 
Henrich1. Para melhor entendermos estas teorias, e também as 
obscuridades presentes nesta obra tão contraditória, estaremos neste artigo 
primeiro introduzindo o leitor a uma visão geral de tal livro com o auxílio dos 
comentadores Schönecher e Wood. Após este primeiro momento, 
utilizaremos a análise da terceira secção de Dieter Henrich para 
aprofundarmos nossa leitura e problematizarmos as ditas “obscuridades” 
presentes na última secção.  
1- Argumentação kantiana 

A fundamentação da metafísica dos costumes é uma obra dividida 
em três secções. Conforme Schönecker e Wood, no prefácio Kant 
																																																													
* Mestranda do curso de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas – UFPel. Endereço 
eletrônico: beatriseus@gmail.com. 
1 Que cita em seu artigo presente na bibliografia, que no seu prefácio, Kant articula de forma 
clara que a fundamentação e a segunda crítica são textos paralelos, não sequenciais, e que 
assim não deveríamos ler a fundamentação como uma introdução, mas como basilar. 
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demonstra a necessidade de uma metafísica dos costumes que tenha como 
ponto de partida a moral comum de sua época. Na primeira secção nós 
podemos observar o autor trabalhar temas como a boa vontade, o dever e a 
derivação do imperativo categórico. Para tal, temos a primeira proposição 
para o dever, a saber, que a vontade não é boa pelo que efetua, não sendo 
assim um modelo consequencialista de moral. Na verdade, mais tarde da 
Metafísica dos Costumes o autor desenvolve a argumentação de que o ser 
humano não é nem um anjo, nem um demônio por natureza. Ele já nasce 
com algumas faculdades cognitivas, assim como condições de possibilidade 
tanto para a liberdade, quanto para a racionalidade (que nós aqui vemos 
como sinônimos), e na prática depende de sua escolha ser um sujeito 
autônomo (tendo assim responsabilidade e agindo de acordo com um dever 
que já faz parte da ideia de todos os homens existentes), ou heterônomo, 
sendo influenciado por molas propulsoras exteriores, como vícios e paixões. 

Na segunda secção vemos o filósofo argumentar acerca da razão 
prática, dos imperativos e suas fórmulas, bem como outros conceitos 
essenciais2. Kant nessa segunda secção “define explicitamente os limites 
entre a metafísica dos costumes e a “filosofia moral popular”3. Ainda nas 
primeiras páginas dessa secção, o autor estabelece a distinção feita mais 
tarde da Doutrina do Direito acerca do agir por dever, ou meramente 
conforme o dever. Novamente ressalta que podemos avaliar as ações 
humanas em seus atos (obviamente), mas não em suas intenções. Neste 
sentido, apenas a figura de um Deus poderia ter pleno conhecimento se a 
ação humana foi motivada por elementos nobres e – assim sendo – pode 
ser considerada moral. Como este filósofo possui em seu projeto crítico o 
intuito de livrar-se tanto de uma empiria vazia, quanto de um uso 
extrapolado da metafísica, temos sempre este lembrete da impossibilidade 

																																																													
2 O imperativo categórico é enunciado com três fórmulas diferentes: Lei Universal ("Age 
como se a máxima de tua ação devesse tornar-se, através da tua vontade, uma lei 
universal."); Fim em si mesmo ("Age de tal forma que uses a humanidade, tanto na tua 
pessoa, como na pessoa de qualquer outro, sempre e ao mesmo tempo como fim e nunca 
simplesmente como meio."); Legislador Universal ("Age de tal maneira que tua vontade 
possa encarar a si mesma, ao mesmo tempo, como um legislador universal através de suas 
máximas.").  
3 SCHÖNECKER. WOOD, 2014, p.91. 
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do conhecimento da intenção dos sujeitos, como também vemos uma 
tentativa de conciliar empiria com metafísica4.  

Os homens do ponto de vista kantiano, já nascem com algumas 
capacidades e ideias da razão5, ideias estas que ao não poderem ser 
experenciadas ou comprovadas empiricamente, parecem poderem ser 
contestadas; devemos supor que a moralidade deva ser válida a qualquer 
tipo de ser racional, em qualquer tempo ou espaço existente para que tais 
possam ser consideradas válidas. Porém Kant novamente preocupado em 
extrapolar o uso da metafísica, faz a distinção importante entre seres 
racionais perfeitos, e seres racionais imperfeitos. Enquanto que os seres 
racionais perfeitos seriam como figuras de anjos6, agir conforme a lei moral 
seria naturalmente efetivado sem esforço algum. Porém, os homens não 
são seres racionais perfeitos. Estando inseridos em um mundo de 
representações e, assim, da empiria; os homens estão dia a dia convivendo 
contra ou de acordo com elementos motivadores externos, como a 
sensação de prazer, por exemplo. Nesse sentido, mesmo que agir 
moralmente não cause necessariamente uma infelicidade no sujeito, agir 
moralmente supõe um esforço, e é esse esforço que transforma seu ato em 
um ato moral segundo o bem comum. Porém, é inegável que à longo prazo, 
agir moralmente traga um sentimento de felicidade aos homens, mesmo 
que não tenha sido este o móbil de sua ação7. Kant nesta argumentação 
não estaria apelando para a natureza animal do homem, mas para a sua 
natureza racional, fugindo assim de qualquer possibilidade de críticas8 
contingentes. Tal argumentação só é possível porque desde o início de seu 
tratado crítico, o autor supõe duas naturezas e dois mundos que consigam 
comunicar-se, como já havíamos tratado anteriormente pela nomenclatura 
de “metafísica” e de “empiria”. Aqui, não só o mundo como ele é teria em si 
																																																													
4 Por isso que tomamos aqui que a metafísica utilizada por Kant é diferenciada! 
Diferentemente de um mundo das ideias platônico, Kant fala aqui de uma metafísica capaz 
de conectar-se com as leis da natureza da empiria, sendo assim uma metafísica imanente.  
5 Conforme podemos ler mais na obra Crítica da Razão Pura, e também veremos mais a 
frente com a ideia da liberdade. 
6 Lembrando aqui que utilizamos essa nomenclatura como exemplo e não de forma literal. 
7 Mas sim o dever por si mesmo. 
8 De forma geral, Henrich nos auxilia a compreender melhor o que Kant entende por “crítica”. 
Na verdade, “crítica” em seu sentido mais geral, significa a atividade de distinguir o que é 
verdadeiro do que é falso. Tal termo designa um procedimento o mais neutro possível para o 
ato de rejeições bem fundamentadas de reinvindicações à verdade. Porém, o intérprete 
aponta que gradualmente Kant deu mais peso ao sentido negativo da palavra “crítica”.  
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ambas as naturezas, mas também o homem cuja faculdade racional lhe 
permite transcender as leis demonstráveis e naturais. Ou seja:  

Mas, se a razão por si só não determina suficientemente a vontade, 
esta está submetida ainda a condições subjetivas (certas molas 
propulsoras), que nem sempre concordam com as objetivas; numa 
palavra, se a vontade não é em si plenamente conforme a razão 
(como efetivamente acontece no caso dos homens), então as 
ações, que objetivamente são reconhecidas como necessárias, são 
subjetivamente contingentes, e a determinação de uma tal vontade, 
em conformidade com leis objetivas, é necessitação; isto é, a 
relação das leis objetivas com uma vontade não inteiramente boa é 
representada como a determinação da vontade de um ser racional, 
é verdade, por razões da razão, às quais, porém, essa vontade não 
é por sua natureza necessariamente obediente9. 

Portanto, confirmamos aqui o que já havia sido exposto previamente: 
o homem racional imperfeito cuja razão prática não é necessariamente 
sinônimo de vontade, tem a necessitação da obrigação do princípio moral a 
partir da consideração de que sua natureza não é naturalmente boa. Ao agir 
de acordo com o bem, por exemplo, o homem pode estar abrindo mão de 
algum desejo empírico tal como a gula ou a busca pela efetivação de um 
prazer momentâneo, em nome do agir conforme o bem em si mesmo. Aqui, 
portanto, surge a pergunta de como o homem pode fugir dessas molas 
propulsoras exteriores e agir conforme o bem! Eis que Kant postula os 
imperativos: “A representação de um princípio objetivo, na medida em que é 
necessitante para uma boa vontade, chama-se um mandamento (da razão) 
e a fórmula do mandamento chama-se imperativo”10. Tais imperativos 
exercem um mandamento de forma hipotética ou categórica. Enquanto que 
o imperativo hipotético representa um meio objetivo para atingir o fim 
desejado; o imperativo categórico representa uma ação necessária de 
forma objetiva em si mesma. E ainda na segunda secção, Kant elabora uma 
definição para o imperativo categórico de forma a não deixar dúvidas de sua 
aplicabilidade. 

Resumimos até aqui uma visão geral da primeira e da segunda 
secção da Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Iremos a seguir 
prestar melhor atenção à introdução da terceira secção, foco central dos 
																																																													
9 KANT, 2009, p.185. 
10 KANT, 2009, p.185. 
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comentadores trabalhados e do nosso objetivo aqui. Na terceira secção 
Kant preocupa-se basicamente com dedução do imperativo categórico, pois 
como pudemos ver anteriormente, seu projeto pressupõe deduções como 
as da ideia da liberdade. Primeiramente, devemos lembrar que ao falarmos 
de Immanuel Kant, estamos trabalhando com uma e mesma razão; nos 
âmbitos empíricos (práticos) e nos âmbitos metafísicos (puros). Assim 
temos o exemplo da liberdade enquanto uma ideia no escopo da metafísica, 
e enquanto uma coerção (de respeitar a liberdade uns dos outros) no 
escopo da empiria jurídica11. A partir do momento em que anteriormente 
Kant afirmou que o homem não é um ser puramente livre12, pode-se parecer 
um problema deduzir o imperativo categórico da ideia da liberdade. Eis 
porque o imperativo categórico é uma tentativa de sanar essa problemática 
na medida em que é um juízo sintético a priori e não analítico (necessitado 
de comprovações incontestáveis). O problema central aqui é essa pequena 
passagem da liberdade para o imperativo, mesmo que soe claro que é o 
próprio imperativo que busca proteger a liberdade dos homens em seu 
convívio empírico. Conforme foi visto em aula, temos aqui duas definições 
do termo “liberdade”: uma negativa (enquanto ausência de coerção); e uma 
positiva (enquanto um ser autônomo agindo conforme suas máximas). 
Temos também aqui uma dupla perspectiva inserida na racionalidade: a 
empiria e a inteligibilidade humana interligadas. Para conseguirmos 
compreender estas problematizações, dialogaremos a seguir com o artigo 
“The Deduction of the Moral Law: The Reasons for the Obscurity os the 
Final Section of Kant’s Groundwork of the Metaphysics of Morals” de Dieter 
Henrich. 
1.1- Fundamentação: uma introdução ou obra essencial? 

De acordo com Henrich, no seu prefácio kantiano há uma articulação 
de forma clara de que a fundamentação e a segunda crítica são textos 
paralelos, não sequenciais, sendo ambas as obras basilares em seu 
projeto. Porém, diferentemente da intenção original do filósofo, a segunda 
crítica foi publicada após a já reconhecida Fundamentação. Assim sendo, 
muitos leitores a interpretaram como uma introdução. Ainda de acordo com 
o comentador já citado, o próprio texto da Fundamentação suportaria a ideia 

																																																													
11 Aqui estamos nos referindo ao que mais tarde é trabalhado na Doutrina do Direito inserida 
da Metafísica dos costumes. 
12 Dada sua contingência natural. 
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de percursora da Crítica da Razão Prática: isso porque as passagens de um 
capítulo para outro suportam a noção de “transição” para algo que virá mais 
tarde. A transição final nos leva para a Crítica da Razão Prática Pura, então 
assim todo o texto parece terminar alcançando as dimensões de tal crítica. 
Porém, é com o conteúdo da terceira sessão que essa aparência é 
dissolvida, pois lá Kant parece tentar demonstrar a utilização da dedução 
em seu escrito: 

O argumento central da terceira seção do Groundword é 
explicitamente chamado de "dedução" três vezes [...]. Portanto, 
deve assumir-se que, nos dois anos subsequentes à publicação do 
trabalho de base, Kant foi forçado a se reverter em uma questão 
central para sua filosofia13.  

O comentador deixa claro sua intenção de aprofundar algumas 
questões problemáticas e obscuras presentes na terceira secção da 
Fundamentação de forma a nos responder inclusive a pergunta acerca do 
propósito kantiano com a publicação de uma fundamentação. Veremos a 
seguir como isso se dá. 
2- Obscuridades da terceira sessão: o problema do círculo 

Começaremos a falar de uma das obscuridades presentes da 
Fundamentação da Metafísica dos Costumes, analisando com Henrich, 
Schönecher e Wood o problema da circularidade, problema este que o 
próprio Kant parece solucionar na terceira secção de sua obra. Tal 
problemática surge quando o filósofo tenta buscar em nossa pessoa um 
valor que recompense os prazeres instantâneos do agir de forma que não 
seja de acordo com a moral. Dessa forma, é necessário que a lei moral não 
apenas obrigue, mas também traga uma boa sensação para o agente. Eis 
que o autor declara: 

Mostra-se aqui, é preciso confessá-lo com franqueza, uma espécie 
de círculo, do qual, ao que parece, não é possível sair. Nós nos 
consideramos como livres na ordem das causas eficientes para nos 
pensar sob leis morais na ordem dos fins, e pensamo-nos depois 
como submetidos a essas leis porque nos conferimos a liberdade da 

																																																													
13 HENRICH, 1998, p.310. Original: The central argument of the third section of the 
Groundword is explicitly called a “deduction” three times [...]. It must therefore be assumed 
that in the two years following the publication of the Groundwork Kant was forced to reverse 
himself on a question central to his philosophy. 
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vontade, pois liberdade e legislação própria da vontade são ambas 
autonomia, por conseguinte, conceitos recíprocos, dos quais, 
porém, justamente por isso, um não pode ser usado para explicar o 
outro e dele dar razão, mas, quando muito, tão-somente para 
reduzir, de um ponto de vista lógico, representações aparentemente 
diversas do mesmo objeto a um único conceito [...]. Mas ainda nos 
resta uma saída, a saber, investigar se nós, quando nos pensamos, 
pela liberdade, como causas eficientes a priori, não adotamos um 
outro ponto de vista do que quando nos representamos a nós 
mesmos segundo nossas ações como efeitos que vemos diante de 
nossos olhos14. 

Kant reconhece uma possível contradição em sua argumentação 
que mais tarde se tornará dedutiva. O sujeito que pensa a si mesmo 
enquanto livre, continua determinado às leis da natureza presentes no 
mundo empírico. Veremos a seguir como os intérpretes trabalham este 
problema, para - a seguir - mostrar como Kant parece respondê-lo. De 
acordo com Schönecker e Wood, Kant ao apontar esse problema do círculo 
pretende mostrar que ainda existe uma carência de fundamentação para a 
liberdade na terceira secção; e que na segunda secção foi dito que seres 
racionais podem considerar-se livres sem, em nenhum momento, haver a 
fundamentação de que o homem é um destes homens. Parece ter havido 
até aí apenas uma distinção entre mundo sensível e mundo inteligível, 
posicionando o sujeito racional imperfeito no meio de ambos. Esse 
problema é de extrema importância para que se possa cobrar do homem 
sensível o sentimento de respeito ao imperativo categórico e à lei moral.  

O circulo consistiria, então, na seguinte argumentação: ‘nós somos 
livres porque nós estamos submetidos à lei moral’. É claro que Kant 
não descreve assim o problema. ‘ Nós nos pensamos como livres’, 
escreve ele ainda, ‘para nos pensarmos sob leis morais’, e isso é, 
naturalmente, bem outra coisa que a tese de que nós mesmos 
somos livres porque estamos submetidos às leis morais. A segunda 
passagem é semelhante: o problema consiste em que nós ‘talvez 
postulássemos, apenas por querer a lei moral, a ideia de liberdade 
como fundamento’15. 

																																																													
14 KANT, 2009, p.361-363. 
15 SCHÖNECKER, WOOD, 2014, p.177. 
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Deve-se, portanto buscar demonstrar que Kant possui uma resposta 
para tal problema partindo da noção de que o próprio imperativo categórico 
e sua validade não podem ser comprovados meramente pela análise de 
seus conceitos, uma vez que estamos falando de uma proposição sintética. 
Relembrando a primeira crítica, precisaríamos ir além do conhecimento dos 
objetos para solucionar essa questão, bem como o problema da liberdade. 
Vejamos agora como Henrich Dieter trata do problema. De acordo com ele, 
Kant teria tentado derivar a liberdade transcendental de forma pouco clara 
de pouco fundamentada. Ou seja, de acordo com o comentador, tal 
problema já haveria de ser deixado de lado se: 

a derivação da liberdade lógica transcendental tivesse sido 
convincente. A suposição da liberdade de julgamento é inevitável, 
porque sem isso, aqui não há pensamento. Ele legitima a suposição 
da liberdade transcendental, com certeza, mas não implicando seu 
conceito. Somente se assim for, ainda pode ser perguntado por que 
a liberdade transcendental é considerada real, o que pressupõe que 
essa questão ainda aguarda resposta. [...] Pois a questão é uma 
justificativa da consciência moral e, neste contexto, todos os 
argumentos serão impotentes, que só seguiriam o interesse da 
consciência moral16. 

De acordo com Dieter, Kant explica esse problema do circulo de 
forma a já preparar a sua solução. Já haveria pressuposto a importância 
das leis morais enquanto plano de fundo da indagação da liberdade 
transcendental. Para tal possibilidade de uma liberdade, Kant necessitará 
construir uma vinculação entre os dois mundos já vistos anteriormente, 
onde há uma conexão entre a razão teórica e a razão prática, afinal, ambas 
são a mesma razão. Primeiramente, Dieter demonstra que Kant aponta que 
a razão teórica por si mesma diferencia os dois mundos: através da ideia da 
liberdade nos vemos como parte do mundo inteligível e pensamos em suas 
leis como válidas para nossa vontade instaurada na empiria. Além disso, o 
próprio imperativo categórico é possível de acordo com as leis do mundo 
																																																													
16 DIETER, 1998, p.317. Original: “This is the problem of the circularity. It would have already 
been set aside if the derivation of transcendental from logical freedom had been formal 
compelling. The assumption os freedom of judgment is unavoidable, because without it here 
is no thinking. It legitimates the assumption os transcendental freedom, to be sure, but not by 
implying its concept. [...]. But if this question can be asked, then it must be put. For the issue 
is a justification of moral consciousness, and in this connection every argument will be 
powerless that would only follow the interest of moral consciousness”. 
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sensível: a lei é válida porque não podemos pensar sob outras condições 
que não as do mundo sensível. Então, da mesma forma que a lei derivada 
do imperativo categórico é válida com relação ao mundo empírico, ela 
também é válida para o mundo inteligível, pois em seu cerne temos a 
asseguração da liberdade.  

Pois vemos agora que, se nos pensamos como livres, nos 
transferimos como membros para o mundo inteligível e 
reconhecemos a autonomia da vontade juntamente com a sua 
consequência, a moralidade; se, porém, nos pensamos como 
obrigados, considramo-nos como pertencentes ao mundo sensível 
e, no entanto, ao mesmo tempo, ao mundo inteligível17.  

Eis que Kant livra-se, com essa afirmação, do circulo vicioso. 
Justamente ao pensar-se livre, o sujeito passa do mundo sensível para o 
mundo inteligível sem a necessidade de uma comprovação a posteriori. 
Nesse aspecto, estamos falando das cognições humanas que apreendem 
objetos, e não dos objetos em si. A consequência de se conseguir pensar 
em outra realidade (nesse caso metafísica), mas ainda em contato com as 
leis naturais, o sujeito tem acesso – no caso de uma leitura ortodoxa – a 
alguns valores morais considerados bons e outros considerados ruins. Não 
podemos deixar de termos em mente que outros intérpretes kantianos, 
como os contextualistas, por exemplo, discordariam de tal afirmação 
apostando em um construtivismo ou pluralismo moral. Porém, Henrich 
parece discordar da conclusão dada por Kant ao problema. O intérprete 
afirma que se alguém pudesse partir da realidade da liberdade da vontade, 
então poderia derivar a validade da lei moral disso18. Isto porque para o 
comentador, a liberdade funcionaria como uma espécie de causalidade se 
fosse independente de qualquer campo sensível. Mas o problema que se 
segue, é o de que se podemos de fato pressupor que a afirmação da 
liberdade esteja bem fundamentada partindo apenas de uma suposição. Se 
lermos Kant “ao pé da letra”, interpretaremos que os homens cuja condição 
de possibilidade para a racionalidade e assim para a liberdade seja 
efetivada, tem a capacidade não apenas de apreender as representações 
de objetos; mas também de apreender e reconhecer certos valores como 

																																																													
17 KANT, 2009, p.373. 
18 Conforme podemos ver no início do capítulo intitulado “Logical and Transcendental 
Freedom”. 
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válidos universalmente através de uma fórmula “determinadamente19” vazia 
de exclusão de máximas. Mas veremos a seguir como Henrich problematiza 
essa solução partindo da definição de três tipos de deduções.  
2.1- O papel importante da dedução no sistema prático e moral 
kantiano 

No subcapítulo de seu artigo intitulado de “Deduction or Proof”, 
Dieter busca investigar como a dedução adquiriu o papel de prova racional 
inegável no sistema kantiano. De acordo com ele, Kant chega em um 
momento limite na terceira secção onde demonstra ter dificuldades em 
clarificar e elucidar alguns pontos fundamentais para a defesa de sua teoria. 
É o seu método analítico e crítico que melhor lhe auxilia na busca dessa 
dissolução, e “Kant chama a base que é fornecida na terceira seção uma 
"dedução" três vezes (G, 447; 454; 463)”20. Além disso, é importante 
observar que Kant deu ao termo técnico “dedução” um significado 
diferenciado em sua teoria21, isto porque necessitou encontrar um tipo de 
designação para a derivação transcendental que elabora em sua obra. 
Portanto entendemos aqui “dedução” em um sentido de jurisprudência, isto, 
pois há uma peculiaridade na defesa de um termo ou lei transcendental22.  

A concepção de Kant de um fundamento transcendental 
corresponde a isso tão completamente que uma nova luz é lançada 
sobre ele pela analogia da prova de um título legal. Para uma 
derivação transcendental também está relacionada à origem de 
uma cognição. Uma reivindicação de cognição pode ser justificada, 

																																																													
19 Pois como dissemos anteriormente, não estamos comprando a ideia dos pluralistas de que 
a fórmula do imperativo categórico é vazia e que uma mesma pergunta permitiria outras 
tantas respostas incalculáveis. 
20 HENRICH, 1998, p.232. Original: Kant calls the foundation that is provided in the third 
section a ‘’deduction’’ three times (G, 447; 454; 463). 
21 E não apenas o de um procedimento de prova mais forte de todos, o da lógica inferencial 
verdade-funcional. 
22 Na verdade, conforme podemos ver no fluoxograma anexado ao final deste artigo, Henrich 
elabora uma interpretação kantiana de forma a retirar do texto pelo menos três tipos de 
deduções. Teríamos as deduções fortes, que derivam os princípios da cognição de suas 
origens na razão, sem que tais princípios precisem sem credíveis através de outra forma. 
Temos as deduções fracas que dependem de outra dedução enquanto premissa originadora. 
E temos as deduções transcendentais, que são as mais elementares para o projeto crítico 
kantiano. Tal dedução não seria uma dedução autônoma, apenas um argumento em uma 
cadeia de argumentação que é ela própria idêntica à dedução transcendental fundamental 
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fornecendo informações sobre sua origem. Para poder fazer uma 
reivindicação de uma cognição, no entanto, significa ser justificado 
ao afirmar que realmente possui essa cognição. A ecualização de 
tal reivindicação, como o exame de um título para um direito, não se 
concentra nas condições factuais que ocorreram durante a origem e 
desenvolvimento temporal de uma posse, mas sobre os aspectos 
através dos quais poderia e teve que surgir. Nesse sentido, a 
resposta a um quaestio juris relativo ao conhecimento é uma 
dedução da origem de uma cognição como condição de sua 
possibilidade23. 

Temos assim uma dedução justificada a partir de sua origem onde 
um fundamento transcendental pode vir a ser considerado verídico de 
acordo com a instauração de sua cognição na consciência humana. Em 
outras palavras: partindo de uma definição que tem origem na justificação 
da cognição humana, assim a justifica. Para o intérprete, este é um método 
próprio da filosofia analítica e crítica, utilizando necessariamente metáforas 
da ciência dos direitos e das leis. Isto é possível porque a crítica analítica de 
Kant, segundo o comentador, consiste em um método sintético. É somente 
dessa forma que algumas perguntas referentes aos princípios do agir e do 
conhecimento humano podem ser respondidos. Uma premissa que venha a 
receber uma conclusão em nome deste método já citado é sustentável em 
sua preparação por pressupor capacidades e faculdades do conhecimento. 
Aqui o intérprete cita como exemplo a geometria euclidiana e a física de 
Newnton. Tais princípios são deriváveis exclusivamente da experiência, e 
devemos lembrar aqui que previamente Kant já havia tentado encontrar um 
meio de responder também a princípios metafísicos. Dieter diz que na obra 
Prolegomena, por exemplo, há a pressuposição da validade de duas formas 
do conhecer humano: em relação a um conhecimento fundamental e claro 

																																																													
23 HENRICH, 1998, p.324. Original: Kant’s conception os transcendental foundation 
corresponds to this so completely that new light is shed on it by the analogy of the proof of a 
legal title. For a transcendental derivation is also related to the origino f a cognition. A claim to 
cognition can be justified by providing insight into its origin. To be able to make a claim to a 
cognition, however, means to be justified in asserting that one really possesses this cognition. 
The ecamination of such a claim, like the examination of a title to a right, does not 
concentrate on the factual conditions that held during the origin and temporal development of 
a possession, but on those aspects by means of which it could and had to arise as a 
possession at all. In this sense the answer to a quaestio juris concerning knowledge is a 
deduction from the origin of a cognition as the condition of its possibility.  
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da teoria do conhecimento, e em relação ao problema fundamental da 
crítica, a saber, o enigma da metafísica. 

De acordo com o autor, as vantagens do procedimento analítico 
sempre foi claro para Kant na composição de seu trabalho de crítica da 
filosofia moral. Porém vale ressaltar que no caso da filosofia moral, a 
principal questão da crítica foi o de inserir o leitor em um contexto o mais 
claro possível. A Fundamentação, nesta perspectiva, serviu para que Kant 
pudesse se defender de ter suas principais intenções incompreendidas. 
Ainda sobre os fundamentos transcendentais, Kant teria dito algumas vezes 
que mesmo quando nenhuma prova é possível, uma dedução24 pode ser 
realizada25.  Neste sentido, aquelas proposições que não podem ser 
comprovadas empiricamente, devem e precisam ser comprovadas através 
do esclarecimento de sua origem. Dessa forma, parece mais plausível 
poder argumentar a favor daquelas proposições que contenham elementos 
ambíguos e incertos, sem necessariamente precisarmos de comprovação 
direta.  

Se a cognição é a origem que é exibida na cognição a priori, a 
dedução como uma forma de argumentação é a interpretação mais 
clara do programa filosófico que Kant chamou de "filosofia 
transcendental". A filosofia transcendental ilumina as condições de 
possibilidade de uma cognição a priori de uma maneira que 
simultaneamente justifica essa cognição e determina os limites de 
seu uso. Funciona com "deduções transcendentais"26.  

Assim sendo, podemos concluir que com a justificação de suas 
deduções Kant conseguiu elaborar uma justificação tanto para a liberdade 
transcendental, quanto para a fórmula do imperativo categórico tão 
necessário para que possamos concordar com a existência da veracidade 
de fatos morais. E ambas as justificações vão de acordo, e não em 
contradição, com o que anteriormente já havia sido exposto em seu tratado 
de epistemologia. Porém, Kant não parecia ter em mente um tipo de 
																																																													
24 Dedução, portanto, é vista como um procedimento formal. 
25 B 286; MM, 6: 238. 
26 HENRICH, 1998, p.325. Original: “If the cognition the is the origin which is displayed in na 
a priori cognition, then the deduction as a form of argumentation is the clearest interpretation 
of the philosophical program that Kant called “transcendental philosophy”. Transcendental 
philosophy illuminates the conditions of the possibility of na a priori cognition in a way that 
simultaneously justifies this cognition and determines the boundaries of its use. It Works with 
“transcendental deductions”. 
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distinção entre três tipos de deduções, conforme o intérprete aponta (ver 
nota de rodapé 16). Se lermos o texto kantiano ortodoxialmente 
pressupondo deduções enquanto métodos racionais de justificação formal 
de premissas, teremos não só justificado o imperativo categórico, mas 
também teremos justificado a realidade da liberdade27 e nos livrado do 
problema do círculo conforme vimos anteriormente. Porém, se adotarmos a 
interpretação de Dieter Henrich, permanece a obscuridade injustificada da 
terceira secção. Para ele, a solução dada por Kant ao final da obra 
Fundamentação da Metafísica dos Costumes não é suficiente. Isto porque 
para ele, a transição do conceito teórico da razão para o conceito completo 
da razão (que é uma vontade) ocorre sem comentários. E ao devermos 
deduzir a liberdade transcendental para, assim, darmos um status de 
validade para proposições morais derivadas do imperativo categórico, 
temos uma dedução fraca. Haveríamos aqui de deduzir uma premissa, para 
a partir dela, deduzir outra.  

Apesar de apontar tais obscuridades passíveis de interpretações 
ambivalentes, no capítulo intitulado “The inexplicability of the interest”, 
Dieter demonstra concordar com o limite da filosofia prática, a saber, de 
conseguir encontrar uma explicação da liberdade a partir do momento que o 
mundo inteligível é inacessível para nós; mas admite que para que 
possamos pensar no interesse humano inserido na ação, devemos sim 
considerar a liberdade válida mesmo enquando dedução fraca para que 
obra faça sentido.  
Considerações Finais 

Vimos anteriormente algumas suposições e conclusões possíveis de 
serem retiradas da obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes. E 
apesar de termos comprovado que Kant defendeu de forma válida não 
apenas a dedução do imperativo categórico, mas as deduções em geral 
como da liberdade, por exemplo, ainda restou a questão em aberto: Seria a 
obra trabalhada uma introdução, ou obra basilar para o projeto crítico 
kantiano? Dieter Henrich se propõe a responder esta questão também, 
como objeto final de sua investigação. De acordo com o autor, essa 
clarificação efetuada por Kant na terceira secção, acaba com a teoria de 

																																																													
27 Lembrando que Dieter também aponta dois níveis de liberdade no sistema kantiano, a 
saber, liberdade lógica e liberdade transcendental enquanto ideia da razão. Aqui estamos 
falando da liberdade lógica, necessária para pensarmos na validade da lei moral.  
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haver uma passagem entre as secções de forma a orientá-las para a 
segunda crítica:  

O texto da fundamentação torna óbvio que Kant teve dificuldades 
em desenvolver os argumentos de uma "crítica da pura razão 
prática", de acordo com uma concepção clara e transparente. A 
natureza dessas dificuldades deve ser esclarecida no que se segue. 
Mas já podemos suspeitar que foi apenas a experiência de Kant 
com a concepção da fundamentação que lhe permitiu conceber a 
crítica da razão prátice na inequívoca e simplicidade que distingue 
esse trabalho. Nela, toda filosofia moral deve basear-se no "fato" da 
consciência de uma lei que torna válida a reivindicação 
incondicional e inegável na determinação da vontade28.  

Neste sentido, mesmo que não tenha sido conscientemente, da 
mesma forma que a obra Prolegomena serviu para que Kant esclarecesse 
os possíveis mal entendidos presentes na Crítica da Razão Pura; O mesmo 
parece ter ocorrido com a publicação de uma Fundamentação da Metafísica 
dos Costumes. Dieter defende que a segunda crítica não teria sido tão bem 
recebida e compreendida de forma tão ampla e clara, se o autor não tivesse 
previamente trabalhado alguns conceitos centrais nesta obra basilar. É 
importante ainda ressaltar que mais tarde o autor parece dar um “pulo 
conceitual” entre uma razão prática e uma razão prática pura. Outro 
elemento que nos faz concluir que a Fundamentação é uma obra singular 
no tratado kantiano é o distanciamento conceitual entre ela e a segunda 
crítica: enquanto que aqui estamos lidando com deduções dos fundamentos 
de uma metafísica dos costumes que mais tarde será concluída, na Crítica 
da Razão Prática temos uma relação de fatos da razão na tentativa de 
demonstrar a validade de princípios. 

Porém o comentador discorda de que o problema central de 
justificação através de uma dedução tenha sido resolvido por Kant, 
principalmente pelo filósofo não ter tido a preocupação de elaborar um 
escrito sobre o método dedutivo utilizado. O filósofo iluminista de fato via a 
dedução enquanto um modelo de prova formal. Ao dar um peso no sentido 
de “jurisprudência” em sua metodologia, o autor baseia sua justificação em 
um tipo de pesagem de fatos para uma derivação. Vemos aqui como estão 
conectadas as duas críticas elaboradas pelo filósofo: Para uma derivação 
transcendental como a do imperativo categórico, devemos levar em conta a 
																																																													
28 HENRICH, 1998, p.309. 
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origem de uma cognição29. Também vemos ao longo de seu projeto crítico, 
a vinculação dos dois mundos, sensível e transcendental; justamente com a 
constatação de que o ser humano ao estar condicionado às leis da 
natureza, ao mesmo tempo está amplamente conectado com a própria 
racionalidade. Apesar de não levar em conta que sua dedução da liberdade 
e, através dela, do imperativo categórico poderia ser fraca, Kant pressupõe 
a dedução pelo viés da jurisprudência enquanto uma analogia formal onde a 
dedução se realiza ao ampliar e justificar uma cognição. Ou seja, há uma 
reinvindicação quando a dúvida da dedução é explícita, e assim há uma 
resposta ao quaestio iuris30 do ponto de vista metafórico. Ainda de acordo 
com Dieter, Kant diz repetidamente que mesmo quando nenhuma prova é 
possível, uma dedução pode ser realizada, e dessa forma, a justificativa de 
proposições que não podem ser comprovadas empiricamente só pode 
ocorrer através do esclarecimento de sua origem. Assim sendo, há uma 
tarefa primária de esclarecer as condições de possibilidade de determinado 
assunto do conhecimento. Se isto for respondido, houve a justificação da 
cognição correspondente a uma prova31. 

Concluímos desta forma, que Kant elaborou um meio inteligente de 
comprovar ideias da razão cuja validade seja determinante no 
reconhecimento de leis. Apesar de Dieter não concordar com a resolução 
do problema do círculo, ou com a força existente nas conclusões dedutivas 
kantianas, há um consenso de que a nível transcendental, apenas este tipo 
de método de prova formal consegue de fato concluir alguma coisa. Nós, 
após analisarmos as argumentações dos comentadores, de lermos na 
íntegra o texto da Fundamentação da Metafísica dos Costumes, e de 
acompanharmos um semestre de aulas esclarecedoras sobre o tema, 
chegamos à conclusão de que partindo do conhecimento de todo o 
processo crítico do projeto kantiano, o filósofo conseguiu sim livrar-se de 
obscuridades argumentativas. Concordamos também com Dieter Henrich 
sobre o importante papel da Fundamentação no acervo kantiano: tal obra 
basilar possibilitou uma melhor análise e compreensão do que mais tarde é 
publicado na segunda crítica. E apesar de não termos conseguido expôr a 
completude do trabalho de Henrich no artigo “The deduction of the moral 
law: The reasons for the obscurity of the final section of Kant’s Groundwork 

																																																													
29 Trabalho epistemológico encontrado na primeira crítica.  
30 Contraposição entre leis e fatos. 
31 E a assunção de proposições deste tipo é irrefutável.  
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of the metaphysics of morals”, esperamos ter conseguido trazer algumas de 
suas problematizações tão científicas da forma mais clara e compreensível 
possível. Porém discordamos do intérprete na medida em que nos parece 
que para Kant não houve essa preocupação em distinguir diversos modelos 
de deduções. O autor, pelo contrário, parece adotar apenas a prova formal 
pela linguagem do direito32 sem elaborar um vocabulário extenso sobre 
diversos tipos de deduções para cada tipo de crítica: transcendental ou 
sensível.  
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1- A política em Hume 

Embora Hume seja frequentemente lembrado pela sua teoria 
epistemológica e moral, é no pensamento político que suas reflexões 
convergem de forma excepcional e inovadora. É nos escritos políticos que 
suas teses ganham unidade e formam um só corpo teórico. Os efeitos da 
experiência na construção do conhecimento, aliado aos efeitos das paixões 
na construção da moral ditam então as engrenagens que moldam e 
influenciam a organização social e política. A partir de sua atitude científica 
diante dos fatos, Hume produz uma análise descritiva que elucida a relação 
entre as instituições sociais e a natureza humana. Para tratar do homem em 
sociedade os três pilares de seu pensamento; empirismo, ceticismo e 
naturalismo estão presentes. 

Ao examinar o funcionamento real do sistema político, Hume 
distanciou-se das noções contratualistas1 e dos direitos naturais, se opôs a 
um valor de justiça bom per se, e também mostrou que a utilidade e o 
interesse direcionam fortemente as ações dos homens. Hume desenvolve 
suas reflexões sobre a origem do governo, propriedade, virtudes, direitos, e 
a necessidade da justiça, e nelas ele demonstra suas objeções às noções 
																																																													
* Acadêmica do curso de Bacharelado em Filosofia na Universidade Federal de Pelotas. 
1 Em seus escritos políticos encontrados no Livro 3, Parte 2 do Tratado, e também nos 
Ensaios, no texto Do Contrato Original, Hume diverge em vários aspectos de filósofos como 
Hobbes ,Locke e Rousseau. Sua objeção é tanto filosófica quanto histórica. Hume defende 
que a maior parte dos governos consolidou-se por conquista e usurpação, e que a utilidade 
gerada a partir da necessidade gera aquiescência habitual, a ideia de consentimento 
contradiz a realidade, um “raciocínio falacioso e sofístico” (HUME,TNH,2009,589) 
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clássicas tanto historicamente como filosoficamente. Segundo Hardin, 
Hume pode ser considerado um pensador político do final século XX, pois 
ele elabora afirmações sobre as interações sociais baseadas em uma 
análise téorica de jogos, isto é, em Hume o âmbito político é estudado a 
partir de fenômenos como: “conflito, coordenação e cooperação”2. Embora 
Hobbes, em alguma medida, também houvesse utilizado tais elementos 
para teorizar a política, Hardin afirma que “até muito recentemente, somente 
Hume havia praticamente definido um mapa completo das mais importantes 
interações”3. Esta combinação de elementos gerou as bases econômicas 
das obras de Adam Smith, influenciou movimentos posteriores dentro da 
história da tradição política, e participou de outras teorias políticas como a 
de John Rawls. 

É por causa desta singularidade que David Hume é considerado um 
filósofo de difícil enquadramento e delimitação conceitual, a classificação no 
que se refere a seu posicionamento dentro do espectro político divide 
opiniões entre os comentadores. Há quem o classifique como um pensador 
liberal, pelo fato de suas análises naturalistas e céticas terem resultado em 
uma crítica do entendimento tradicional da moral, política, economia e 
religião. Para John Stewart4 tais críticas teriam influenciado e possibilitado 
as reformas liberais5 posteriores. Por outro lado, a desconfiança e desdém 
de Hume por apriorismo e abstrações, mudanças radicais e racionalismo, 
tudo isso aliado a uma defesa da ordem social, e reconhecimento da força 
das convenções consolidadas pelo tempo, indicariam seu pensamento 
conservador. Contudo, seria correto afirmar que estes atributos são 
suficientes para fazer de Hume o precursor do conservadorismo?  Para 
autores que defendem esta posição, o hábito e experiência como força 

																																																													
2 Hardin, Russel. David Hume: Moral and Political Theorist, 2007, p.56, no capítulo Strategic 
Analysis Hardin desenvolve os argumentos estruturais da política de Hume, que 
caracterizam seu pensamento dentro de uma moldura da teoria dos jogos. 
3 Ibid. 227 
4 John Stewart desenvolve esta concepção liberal de Hume em sua obra “Opinion and 
Reform in Hum’s Political Philosophy.” 
5 . Tais críticas incluiriam; “defesa do comércio, ataque ao protecionismo, indiferença ao 
império, desmistificar a constituição herdada, seu esforço de fazer filósofos e políticos 
focarem no interesse público e pela sua denúncia de um Whiggery religioso.” Stewart, John: 
The public interest vs. Old Rights. In: Hume studies, Volume XXI, Number 2, November 1995, 
p.165-188. 
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instintiva e guia na reforma das instituições é uma noção que influenciou 
fortemente o pensamento de Edmund Burke6 e que foi herdada de Hume.   
2- Liberalismo e Conservadorismo 

Estes são apenas alguns dos elementos que tornam a teoria política 
humeana no mínimo instigante, pois ele combina simultaneamente visões 
que podem em primeira análise serem consideradas antagônicas e até 
mesmo auto excludentes. É preciso, portanto, alinhavar os conceitos de seu 
pensamento para compreender a combinação destes valores políticos e 
estudar o modo como eles interagem. A partir deste exame, pode-se buscar 
uma possível classificação e reconciliação entre liberalismo e 
conservadorismo no seu pensamento. Porém, antes de traçar uma 
conjuntura que dê respaldo a um enquadramento apropriado, é crucial 
estabelecer o significado e aplicação de tais posicionamentos, esquivando-
se de usos anacrônicos e rígidos, uma vez que espectros políticos7 ganham 
novas implicações dentro do contexto em que se encontram e da forma que 
são compreendidos.  

Se tomarmos o conservadorismo, por exemplo, como uma defesa 
forte das tradições e normas transcendentais aliadas a uma conservação 
irredutível de ordens existentes -o que poderia ser chamado de um 
conservadorismo metafísico- como o de DeMaistre, será certamente um 
equivoco denominar Hume como um pensador conservador. Por outo lado, 
se considerarmos o conservador, aquele que se opõe de forma reativa a 
princípios abstratos como fundamento para ação politica, isto é, nos termos 
de Russel Kirk aquele que está “determinado a resistir todas as ideologias”8 
e  guia-se pela experiência; neste caso, Hume satisfaria os critérios que o 
colocam antes de Edmund Burke como precursor de uma filosofia da 
prudência?  

																																																													
6 “O conservatismo, tal como o entendemos, começa com o que todos tomam ser o seu 
maior texto, as Reflexões de Edmund Burke sobre a Revolução Francesa de 1789.” 
Honderich, Ted: Conservatism p.8 
7 Cabe lembrar aqui, que os conceitos, liberal e conservador, “são termos do ínicio do século 
XIX enquadrados para caracterizar uma resposta política e intelectual à Revolução Francesa 
e à Revolução Industrial”. LIVINGSTON, Donald: On Hume’s Conservatism. Embora Hume 
não tenha vivido durante este período é recuando alguns passos que podemos identificar 
inspirações antecedentes e melhor compreender as dinâmicas dos conceitos. 
8 RUSSEL, Kirk: A Política da Prudência, 2014, p.99. 
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Mesmo destoando de seus contemporâneos mais otimistas, Hume 
ainda é parte do espirito iluminista. No entanto, não aspira projetos utópicos 
e emancipatórios para humanidade, mas também não demonstra descrença 
quanto o refinamento da esfera política, desde que tais mudanças não 
sejam violentas e completamente desvinculadas dos antepassados. Hume é 
um reformista, pois compreende a sociedade como uma construção 
heraclitiana, ou seja: “está em fluxo perpétuo, a cada momento saindo um 
homem do mundo enquanto outro chega”9. Inovações são bem vindas “em 
toda instituição humana” e é uma felicidade, diz ele, “quando o gênio 
iluminado da época a dirige para o lado da razão, da liberdade e da 
justiça.”10 No entanto, Hume é categórico e declara que“ nenhum individuo 
tem o direito de introduzir inovações violentas”, e que delas “só se pode 
esperar mais mal do que bem.”  Hume propõe e defende  uma reforma 
evolucionária e não revolucionária. Seria este um critério que participe do 
escopo do conservadorismo? 

O mesmo conflito ocorre com o liberalismo. Hume se opunha a 
partidos de princípios fundacionais, por considera-los destrutivos no 
exercício político. Isto porque “facções dirigidas por princípios abstratos 
especulativos”11 impossibilitam acordos, pois subjugam todo aquele que não 
partilha do mesmo princípio, e isto acaba inviabilizando vantagens mútuas. 
Deste modo, se o liberalismo for tomado como doutrina da liberdade 
deontológica, é possível considerar Hume um pensador liberal? Porém, se o 
pensamento liberal for assumido como uma prática onde se exerce uma 
ética do individualismo, uma defesa da sociedade civil, propriedade privada 
e governo representativo sob estado de direito, e considerar tais valores 
frutos do hábito, poderíamos então denominar Hume um liberal neste 
sentido? 

Feita esta breve exposição do problema, a proposta do projeto é 
então responder as seguintes questões; é possível reconciliar liberalismo e 
conservadorismo na política de David Hume? Quais são os elementos de 
sua teoria que possibilitam uma classificação destas concepções politicas? 
E finalmente, quais os critérios que designam o pensamento de Hume como 
um filósofo liberal e/ou conservador? 
 
																																																													
9 HUME. Ensaios Políticos. Do contrato Original, 1963, p.51. 
10 HUME. Ensaios Políticos Do contrato Original,1963, p.51. 
11 HUME. Ensaios Políticos, Dos Partidos em Geral, 1963, p.80. 
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Considerações Finais 
A Política como reflexão seja talvez o exercício do pensamento em 

que dele depende nossa sobrevivência como espécie. E é pensando na 
espécie humana como ser que inventa ferramentas de coordenação e 
cooperação -para atender suas necessidades e subsistência- que o 
pensamento político de David Hume, mais do que nunca, é um objeto de 
estudo que merece atenção. Hume trata a relação simbiótica entre a 
natureza humana e as instituições políticas de modo científico, histórico e 
empírico, oque torna sua análise uma vigorosa teoria da ordem social. 
Embora a atividade filosófica aconteça no campo da abstração, ela não está 
desvinculada da vida prática; e talvez esta seja a contribuição mais 
emblemática do filósofo de Edimburgo. Suas obras são reflexões ancoradas 
no mundo e por isso elas detêm sobriedade.  Há quem pense o contrário, 
mas muitos concordam com o fato de que os filósofos que privilegiariam a 
vida comum e a observação da realidade não cederam à tentação da 
especulação e suas desproporcionalidades.  

O papel da filosofia entre muitos é o de esclarecer conceitos, 
comparando-os e relacionando-os e assim contribuir para uma 
compreensão sensata do mundo. Liberalismo e conservadorismo são 
conceitos que surgiram junto com a política prática e a filosofia, e que nas 
reflexões de Hume ganham vigor prudencial, pois ele e consegue acomodar 
diferentes valores políticos sem absolutismo. Hume alertou que “deveriamos 
projetar instuições políticas que funcionariam bem mesmo por cidadãos que 
não são de forma geral e incisiva altruistas” 12 ou nas palvras do próprio 
filósofo; sistemas governados por “patifes”.13 Há muito para se apreender do 
seu utilitarsimo-institucional, uma vez que sua teoria propõe que o exercício 
político seja desempenhado de forma estratégica, baseado na coordenação 
de interesses – privilegiando o interesse público- e manejo de conflitos, de 
forma que desvincula a política de fins morais. Cabe o governo assegurar 
as regras de justiça para que os membros da sociedade possam usufruir da 
estabilidade das instituições e assim refinar as liberdades e a convivência 
civilizada.  
 

																																																													
12 HARDIN, Russel: Moral and Political Theorist, p.174. 
13 HUME. Ensaios Políticos, Da Independência do Parlamento, p.67. 
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RESPONSABILIDADE E MULTIPLICIDADE: ELEMENTOS DA 
MORALIDADE EM STRAWSON 

 
Celina Alcantara Brod* 

 
 
 
1- Responsabilidade e atitudes reativas 

Não seria um exagero nem mesmo um erro afirmar que a filosofia 
moral é em alguns aspectos uma investigação com certo tom aporético. 
Segundo o dicionário de filosofia Nicolau Abbagno1, aporético representa “o 
estágio da pesquisa filosófica que consiste em por em evidência os 
problemas, isto é, todos os aspectos dos fenômenos que não foram 
compreendidos e que, por isso, constituem aporiam naturais.” Dado que a 
reflexão da moral tem como objeto de estudo a ação humana e sua relação 
dinâmica com as esferas da vida- tanto individual como social- elaborar um 
sistema teórico que abarque as diversas nuances deste fenômeno requer 
enfrentar as aporias inerentes da investigação. Raciocinar sobre a ação é 
certamente uma tarefa repleta de fenômenos que ainda não foram 
compreendidos, ou seja, há de se abraçar com certa resignação as aporias 
naturais.  No entanto, alguns filósofos mesmo diante das obscuridades 
conseguem às vezes fornecer modelos que clareiam nossa visão e dão 
alguma luz sobre aspectos importantes do agir. Os ensaios morais do 
filósofo inglês P.F Strawson podem ser incluídos em tais modelos, sua 
abordagem analítica descritiva aliada a uma concepção naturalista da 
moralidade constitui uma combinação distinta e até mesmo atraente para as 
questões espinhosas da ética. 

A responsabilidade moral é seguramente uma destas questões, que 
foi tema abordado por Strawson em seu ensaio “Liberdade e 
Ressentimento”. A questão central ali era apontar para o fato de que as 
teorias éticas contemporâneas estavam demasiadamente presas á uma 
questão meramente conceitual. Tais teorias buscavam uma conciliação 
entre o determinismo e a liberdade da ação, tanto esforço parecia pressupor 
																																																													
* Acadêmica do curso de Bacharelado em Filosofia na Universidade Federal de Pelotas. 
1 ABBAGNANO, Nicolau. Dicionário de Filosofia, p.74. 
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que a existência da responsabilidade dependia de uma resposta 
intelectualizada para o problema. O pano de fundo das discussões indicava 
que caso a resposta não fosse alcançada, responsabilizar o agente por sua 
ação tornava-se inconcebível e até mesmo um equívoco. A contribuição 
naturalista de Strawson para falar da responsabilidade deu novo fôlego à 
discussão e devolveu ao debate moral um terreno sentimentalista. 

No ensaio publicado em 1960 Strawson defende que a 
responsabilidade é uma realidade irrefutável e independe de uma resposta 
teórica compatibilista ou uma justificação extraordinária, pelo contrario, a 
natureza da responsabilidade estava para o filósofo inglês assentada em 
lugares-comuns. Strawson afirma que tal lugar comum poderia ser resumido 
a partir do seguinte dado empírico: 

A grande importância que atribuímos às atitudes e intenções que 
outros seres humanos adotam em relação a nós, e sobre o quanto 
nossos sentimentos e reações pessoais dependem de, ou 
envolvem, nossas crenças acerca destas atitudes ou intenções2. 

Ao examinar o problema sob lentes naturalistas, Strawson mostra 
que as atitudes reativas geradas nas relações interpessoais inevitavelmente 
atribuem responsabilidade ao individuo. Reprovar e em seguida 
responsabilizar alguém por uma ação desprezível é uma característica 
humana inescapável. Em outras palavras, o ser humano não escolhe fazer 
parte desta rede de atitudes e tampouco pode se desvencilhar dela 
voluntariamente. Além disso, mesmo que hipoteticamente todas as pessoas 
tomassem conhecimento da verdade do determinismo, tal convicção teórica 
não aniquilaria nossa inclinação natural para as atitudes reativas. Embora 
Strawson declare que uma visão imparcial e objetiva possa ser 
temporariamente adotada, segundo ele: “não podemos nos ver seriamente 
a nós mesmos adotando em relação aos outros uma atitude de completa 
objetividade como resultado da convicção teórica da verdade do 
determinismo”3. Portanto, atitudes reativas como culpa, ressentimento, 
perdão, gratidão, amor e indignação formam um conjunto de intenções, isto 
é, expectativas e sentimentos que influenciam diretamente nas relações e 
suscitam a possibilidade reciproca de responsabilidade em trocas e 

																																																													
2 STRAWSON, P.F. Ensaios sobre a filosofia de Strawson, Liberdade e Ressentimento, 
p.249. 
3 Ibid. p.256. 
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encontros. Porém, perguntar sobre a natureza das atitudes reativas é um 
passo metafísico que Strawson não está disposto a dar, cabe apenas 
aceita-las. 
2- Multiplicidade e Moralidade Social 

Após eleger as atitudes reativas como expressão da sociabilidade e 
meio pelo qual os homens formulam juízos morais Strawson consegue 
então fortalecer a responsabilidade com uma evidência empírica coerente. 
Já no ensaio seguinte “Moralidade Social e Ideal Individual” (1961) 
Strawson explora a relação entre a multiplicidade de aspirações individuais 
e o sistema de demandas que regem a moralidade social. Uma vez que a 
dúvida sobre a legitimidade da responsabilidade havia sido respondida, 
faltava examinar a diversidade subjetiva e a conformidade entre ela e as 
exigências morais regulares do contexto social. É possível interpretar o 
texto subsequente de Strawson como a caracterização do ambiente político 
onde as inter-relações e sentimentos ocorrem e de que forma convergem 
para compor as condições de possibilidade da existência da própria 
sociedade como algo desejável. 

Ao construir as reflexões de cunho político Strawson não perde o 
tom realista, mantém seu método de análise descritivo para pensar na 
dinâmica desta relação dentro dos limites do funcionamento social. O 
objetivo de Strawson era ilustrar o tipo de sociedade e individuo que 
garantem comprometimento moral e político favoráveis. 

O ponto de partida que ele utiliza para abordar a interação 
contrastante entre as sanções da comunidade social e as imagens ideais 
concebidas individualmente, começa na constatação da existência da 
multiplicidade modos de vida com que cada homem se relaciona. Segundo 
Strawson “os homens fazem para si mesmo imagens de formas de vida. 
Estas imagens são diferentes e podem estar em nítida oposição umas as 
outras”4. Esta frase introdutória de seu texto descreve a diversidade de 
imagens que habitam a esfera subjetiva dos homens, que podem não 
apenas conflitar entre indivíduos mas conflitarem entre si. Strawson afirma 
que a visão de um homem “pode variar radicalmente, não só em diferentes 

																																																													
4 STRAWSON, P.F. Ensaios sobre a filosofia de Strawson, Moralidade Social e ideal 
individual, p.271. 
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períodos da sua vida, mas de um dia para o outro, inclusive de uma hora 
para outra”5. 

Embora Strawson não faça qualquer menção a Hume em seu 
ensaio, é evidente que a concepção de sujeito que ele descreve é análoga 
ao eu humeano, um self difuso, instável, mutável, um objeto afetado por 
inúmeras impressões e ideias, formando não uma pintura estática e 
permanente de identidade pessoal, mas sim um caleidoscópio de infinitas 
combinações. É possível encontrar semelhante descrição de multiplicidade 
na seguinte frase de Hume; “os demais homens não são senão um feixe ou 
uma coleção de diferentes percepções que se sucedem umas às outras 
com uma rapidez inconcebível que estão em perpétuo fluxo e movimento”6. 

A análise que Strawson faz do homem não tem qualquer apelo 
metafísco, transcendente ou idealista, e sim uma descrição da forma como 
vivemos e agimos na vida cotidiana. Para apoiar a visão de Strawson, 
qualquer um de nós pode perceber ao observar nossa maneira de conduzir 
a vida, que de fato encontramos em nós mesmos uma tendência de 
identificarmos imaginativamente com diversas visões de vida ideal. Esta 
tendência explica de certa forma “o enorme encanto da leitura de romances, 
de biografias, de histórias”7 afirma Strawson. Ao ler o conto “Pai contra 
mãe” de Machado de Assis, por exemplo, o leitor pode sem jamais ter sido 
uma escrava fugitiva ou um pai miserável -que é capaz de qualquer coisa 
para manter sua família unida- identificar-se com tais imagens sem nunca 
realiza-las na prática. Naturalmente tal atividade literária provoca e aguça 
nossa simpatia e alteridade. Uma vez que o indivíduo possui uma única vida 
é impossível realizar exaustivamente toda a multiplicidade de imagens, no 
entanto, como escreve Strawson “o dono de uma vida pode desejar, com 
perfeita coerência prática, que suas imagens conflitantes se cumpram todas 
em vidas diferentes”8. A coexistência de imagens incompatíveis é ela 
mesma a condição de possibilidade da harmonia na vida social. Intolerável, 
nas palavras de Strawson, é desejar “qualquer doutrina que proponha que o 
padrão de uma vida ideal seja o mesmo para todos”9. Qualquer tentativa de 
																																																													
5 Ibid, p.271. 
6 HUME, David. Tratado da Natureza Humana, São Paulo: editora Unesp, 2009, p.285. 
7 STRAWSON, P.F. Ensaios sobre a filosofia de Strawson. Moralidade Social e ideal 
individual, p.272. 
8 STRAWSON, P.F. Ensaios sobre a filosofia de Strawson. Moralidade Social e ideal 
individual, p.272. 
9 Ibid, p.273. 
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suprimir a pluralidade e unificar forçosamente as múltiplas imagens à um 
padrão universal é eliminar o caráter essencial do que nos faz humanos. 
Em uma sociedade que realmente se interessa em preservar este terreno 
múltiplo, deve aceitar o fato de que conflitos são inevitáveis e devem 
também desejar que visões antagônicas tenham lugar para se 
expressarem. 

Mesmo que este fato seja verdade, tornando o pluralismo algo 
desejável, o choque entre ideais e sociedade é complicado quando 
colocamos todas estas vidas em zonas de interação. A região diversa, 
múltipla e plural pertence ao terreno do ético, e à esfera de máximas éticas, 
que Strawson caracteriza da seguinte forma; 

Pode-se expressar isso dizendo que a região do ético é a região 
onde há verdades sem que haja verdade; ou, em outras palavras, 
que a determinação de ver a vida como algo estável e como um 
todo é absurda, pois ninguém pode fazer ambas as coisas10. 

Por outro lado, a esfera da moralidade social diferente do âmbito 
ético é caracterizada pela observância de regras, princípios que se aplicam 
universalmente para regular o comportamento humano. Dado estes 
aspectos contrastantes, naturalmente a relação entre a esfera individual e a 
esfera social é complexa. A proposta de Strawson para tentar amenizar as 
diferenças e preservar a vantagem evidente de ambas é o que ele vai 
chamar de concepção mínima de moralidade. Uma “ideia analítica útil” que 
visa ajustar a dinâmica entre as diversas formas de vida e as demandas 
sociais. Mas oque exatamente seria esta concepção mínima de 
moralidade? E qual seu mérito de aplicação? 

Para definir o conceito de concepção mínima de moralidade 
Strawson estabelece primeiramente que todo e qualquer indivíduo depende 
invariavelmente de uma organização social para a realização de seu ideal, 
ou seja, a concretização de todo e qualquer ideal exige necessariamente “a 
existência de alguma forma de organização social.”11 Segundo, toda e 
qualquer organização social por menor que seja depende e necessita de 
regras.  Assim a observância de regras não apenas é uma condição de 
existência de uma sociedade como também garante a própria realização 
das múltiplas imagens de formas de vida. Este fato pressupõe o 

																																																													
10 Ibid, p.274. 
11 Ibid, p.275. 
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reconhecimento das obrigações e demandas inseparáveis da posição e 
oficio que ocupamos dentro da sociedade, esta seria, segundo Strawson, 
uma concepção mínima de moralidade. 

Strawson admite que a concepção mínima de moralidade como “um 
tipo de conveniência pública” tem suas objeções, como por exemplo, a 
ausência de uma moralidade importante em si mesma e o fato de que ela 
não cumpre a exigência de uma regra moral universal aplicável a todo e 
qualquer ser humano. Strawson argumenta que a regra universal é: 

A que diz que um ser humano deveria agir em conformidade com 
aquelas regras que se aplicam a ele em situações particulares, 
dentro de uma sociedade particular. Aqui a universalidade é 
alcançada acessando uma ordem superior. Um homem deve 
cumprir os deveres de sua posição na sociedade12. 

Mas para Strawson estas objeções, embora sejam pertinentes, não 
prejudicam os méritos da concepção mínima de moralidade, ela ainda sim 
consegue satisfazer os propósitos que podem harmonizar a relação entre o 
âmbito ético individual e um contexto social. Os méritos de tal concepção 
seriam; sua flexibilidade para acomodar a diversidade de indivíduos e 
contextos sociais, assim como facilitar a compreensão de forma mais 
realista e concreta do que seria um homem virtuoso. Compreendemos 
como virtuoso todo aquele que cumpre as obrigações vinculadas às 
posições e ofícios dentro de uma comunidade.  Contudo, para que o 
individuo cumpra tais obrigações não apenas por dever e sim por obrigação 
moral, Strawson enfatiza que o mesmo precisa sentir-se membro da parte 
sancionadora e possuir interesse em seguir as demandas. Em outras 
palavras, a ação moral em um ambiente complexo e plural está vinculada 
as expectativas mútuas dos membros que dela fazem parte. 

Mas o que dizer do individuo que não compartilha da mesma 
disposição para esta reciprocidade? Ou seja, o sujeito que se utiliza do 
sistema de forma hipócrita, ele tira proveito do fato dos outros membros 
cumprirem as regras, mas não encontra-se disposto a exercer as 
obrigações exigidas a ele. Para este caso de hipocrisia extrema, Strawson 
diz que estes são exceções, e “ se esse fato fosse a norma, não poderia 
haver nada como um sistema de demandas morais”13. Para Strawson é 

																																																													
12 Ibid, p.277. 
13 Ibid, p.281. 
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evidente que o interesse pelas exigências feitas aos demais e o 
reconhecimento da exigências feitas a si mesmo são coisas relacionadas 
entre si. Resumindo; toda pessoa sujeita a demandas morais sociais tem 
interesse na moralidade. 

Ainda em uma linha humeana de interpretação das regras morais, 
Strawson aponta para o fato de que certos “interesses humanos são tão 
fundamentais e tão gerais que eles devem ser reconhecidos universalmente 
de alguma forma e em algum grau em qualquer comunidade moral 
concebível”14. Strawson lista estes interesses como virtudes; a saber , o 
socorro mútuo, a obrigação de abster-se de infligir dano físico e o desejo de 
não ser engano. Além destas virtudes gerais e evidentes, de todos os 
membros é exigido universalmente algo como uma virtude abstrata de 
justiça, que Strawson define da seguinte forma: “um homem não deve 
insistir em uma exigência particular e recusar reconhecer uma exigência 
recíproca”15. 

Portanto a concepção mínima de moralidade sugerida por Strawson 
é capaz de vincular o ponto de vista privado com o público, partindo da 
noção de que o individuo se expressa tanto em uma dimensão individual 
como social. Segundo Rodriguez: 

A partir da perspectiva humiana, assim como é natural que os 
indivíduos não possam deixar de considerar seus interesses e 
aspirações mais próprios e privados – por exemplo, no projeto de 
“formas de vida” – do mesmo modo “a simpatia” os move de forma 
natural em busca não só de uma aproximação cooperativa-
vantajosa para todos-, senão de um verdadeiro esforço de 
compreensão racional do comportamento de estranhos16. 

Para finalizar sua analise descritiva das estruturas básicas que 
compõem o agir humano dentro da esfera individual em interação com a 
esfera social, Strawson enfim delimita as bases políticas que possibilitam a 
coexistência da diversidade ética e a concepção mínima de moralidade. 
Este equilíbrio é possível em sociedades políticas liberais,  

Uma sociedade política que combine dessa forma uma ampla 
variedade de agrupamentos sociais com complexos vínculos e 

																																																													
14 Ibid, p.282. 
15 Ibid, p.282. 
16 RODRIGUEZ, Aman Rosales, Ensaios sobre a filosofia de Strawson, Strawson e Hume: 
uma comparação a propósito de “Moralidade social e ideal individual”, p.236. 



Anais do V Congresso de Filosofia Moral e Política 

107 

liberdade de movimento entre eles, a dissociação entre o ideal 
idiossincrático e a demanda moral comum tenderá sem dúvida a 
seu máximo17. 

Contrastando o cenário múltiplo e complexo de sociedades liberais, 
Strawson afirma que a ideia de “comunidades fechadas em si mesmas, nas 
quais o sistema de demandas morais responde exatamente ou tão 
exatamente quanto possível, uma imagem ideal de vida mantida em comum 
por todos os membros”18 é uma ideia fantasiosa, que consequentemente 
leva a tensões e a alienação do mundo. Uma sociedade onde haja a 
tentativa de fazer com que a aspiração moral de um Estado reflita uma 
única imagem moral de todos seus membros estará suprimindo a condição 
natural dos homens que é em si a multiplicidade de ideais. 
Considerações Finais 

Fica claro que, para Strawson certas vontades sociais devem atuar 
para uma interconexão desejável entre as duas esferas, tal como: a 
prudência e o equilíbrio, rejeição de qualquer fundamentalismo racional 
rigoroso assim como um ceticismo reducionista. O indivíduo strawsoniano, 
reconhece seus ideais particulares, porém percebe o ganho mútuo da 
cooperação e pluralidade inerente do intercâmbio social, mesmo sujeito ao 
conflito de imagens, ele valoriza a diversidade ética por reconhecer que a 
exigência de uma uniformidade é ela mesma avessa à moralidade. O ético 
e o moral em Strawson surgem do universo de atitudes reativas e 
sentimentos compartilhados. Não é um mundo opcional, porém pode ser 
aperfeiçoado desde que haja uma atmosfera de tolerância e espaço para 
ajustes. Este individuo, na visão de Strawson, não apenas recusa o 
monopólio da moralidade em único modo de vida, como também rejeita a 
noção de que seus próprios ideais são capazes “de produzir um reino 
harmonioso dos fins, pois ele não pensará nos fins como necessariamente 
capazes de serem harmonizados”19. 

Certamente o texto de Strawson não esgota toda a perplexidade do 
tema em questão, o qual ele mesmo admite não ter oferecido resposta 
completa e absolutamente adequada. Porém, sua exposição teórica de 

																																																													
17 STRAWSON, P.F.: Ensaios sobre a filosofia de Strawson, Moralidade Social e ideal 
individual, p.287. 
18 Ibid, p.287. 
19 Ibid, p.289. 
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suporte empírico junto à uma análise conectiva coerente sobre um homem 
anfíbio, que vive tanto imerso em si como na sociedade, oferece lucidez 
sobre aspectos inalienáveis de nossa condição e devolve ao centro do 
debate moral a natureza humana.  
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Introdução 

“Mas, e se houvesse outra história a 
ser contada sobre Lenin?” 

ẐiẐek 
 
No ano que se comemora a passagem dos 100 anos da Revolução 

Bolchevique de 1917 muitos balanços, desse evento histórico de profundo 
impacto no Breve século XX, têm sido realizados. Contudo, doze anos atrás 
já chegava no Brasil uma obra que, se não realizava um balanço da 
revolução, propunha-se revisitar a obra de um dos grandes nomes daquele 
episódio, a saber, Vladimir Ilich Ulianov, Lenin. 

Slavoj ẐiẐek em 2002 reuniu o conjunto de textos elaborados por 
Lenin no período compreendido entre Março e Outubro (Novembro em 
nosso calendário gregoriano) de 1917, que ele considera o Lênin atual. A 
obra “Às portas da revolução: escritos de Lenin de 1917” foi publicado no 
país três anos depois, em 2005. O presente artigo pretende realizar uma 
leitura crítica da leitura que ẐiẐek faz de Lenin, contidas especialmente nos 
prefácios e no posfácio do livro. 

Antes, porém, são realizadas em duas seções breves introduções 
biográficas dos dois pensadores, Lenin e ẐiẐek. Posteriormente é 
apresentada um percepção da leitura de ẐiẐek sobre o revolucionário 
russo, e finalmente é apresentada uma conclusão. Além disso. O artigo faz 
referências a outros autores que se dedicaram a comentar as obras dos 
dois teóricos que são objeto desse trabalho. 
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A figura de Lênin chama atenção especial de ẐiẐek, principalmente 
em função do papel que teve cem anos atrás, como depreende-se no trecho 
abaixo: 

Em fevereiro de 1917, Lenin era um emigrante político quase 
anônimo, perdido em Zurique, sem contatos confiáveis na Rússia, 
informando-se sobre os eventos basicamente pela imprensa suíça; 
em outubro de 1917 ele liderava a primeira revolução socialista 
bem-sucedida no mundo. O que aconteceu entre esses dois 
momentos?1. 

Dois aspectos transparecem com maior nitidez nos escritos do 
filósofo esloveno, a respeito do russo: em primeiro lugar o Lenin leitor de 
Hegel e Marx em sua profunda inspiração dialética, demonstrada no esforço 
em avançar a revolução de Fevereiro a Outubro. Em segundo lugar, o 
apego de Lenin às suas convicções, ou sua verdade, expressas na força 
que teve ao resistir, muitas vezes, ao isolamento no seu próprio partido. 

Mas, afinal quem foi Vladimir Ilich Ulianov, ou Lenin? 
1- Vladimir Ilich Ulianov (Lenin) 

“’Lenin’ não é um nome nostálgico 
para uma velha certeza dogmática;”  

ẐIẐEK 

É um passo fundamental ao se estudar um pensador qualquer, 
procurar contextualizar o período em que produziu sua obra, bem como 
ligá-la aos fatos de seu tempo. Além disso, estudar aspectos relevantes da 
vida do pensador contribui com o entendimento de seu pensamento. Esse é 
o objetivo da presente seção, traçar brevemente aspectos da vida de Lenin, 
com o intuito de melhor compreender suas idéias e demonstrar que, mais 
que um mito, ele foi um ser humano. 
1.1- Notas biográficas 

No dia 10 de abril de 1870 em uma pequena cidade provinciana, da 
região mais alta e montanhosa do rio Volga, chamada então de Simbirsk 
(atual Ulianovsk) nasceu Vladimir Ilich Ulianov, a 1500 km de distância da 
capital da Rússia na metade final do século XIX, São Petersburgo. Mais 
conhecido como Lênin, viria ser um ícone do Breve Século XX, líder 
																																																													
1 ẐIẐEK, 2005, p.10. 
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revolucionário e teórico do socialismo em seus mais variados aspectos – 
político, econômico, social e estético. 

Governava a Rússia, Alexandre II, o czar autocrata da dinastia 
Romanov, que apesar de abolir a servidão no país, ainda mantinha os 
camponeses sem terra e em petição de miséria. Era o caso do avô paterno 
de Vladimir Ulianov: 

O avô paterno de Vladimi Ilich Ulianov passou, de camponês servo, 
a trabalhar como alfaiate, vindo a falecer na miséria. Seu pai, Iliá 
Ulianov, com muito esforço e trabalho, conseguiu formar-se 
professor de Física e Matemática na Universidade de Kazã, a 
capital do Volga. Iliá lecionou, foi inspetor e diretor de escolas2. 

A ascensão social dos pais de Vladimir permitiu uma vida burguesa 
confortável. De tal sorte que, GENRO e GENRO Fº definem a vida de Lenin 
como desprovida de carência material: 

Lenin era filho de um matrimonio da pequena burguesia russa. Seu 
pai foi funcionário da administração czarista, no setor educacional, e 
sua infância transcorreu normalmente, sem qualquer tipo de 
carência material, sendo o terceiro filho de uma família socialmente 
estável3. 

Vladimir Ulianov havia sido proibido pelas autoridades da autocracia 
czarista russa de entrar em universidades, pela sua identificação com a 
filosofia marxista e ser irmão do condenado Alexandre Ulianov. Seu irmão 
mais velho fora enforcado por se opor ao czar Alexandre III. Contudo, pela 
insistência da mãe, Lênin ganhou permissão para prestar exames na 
faculdade de São Petersburgo como aluno externo. Assim, formou-se em 
Direito (com nota máxima nas 13 matérias) em primeiro lugar entre os 134 
estudantes que fizeram o curso regularmente. 

Logo a seguir, dedicando-se à defesa de camponeses pobres, aos 
21 anos, Vladimir Ulianov começou a exercer a advocacia na região 
de Samara, gostando muito de conversar sobre as condições de 
vida no campo; ele obtinha, assim, dados relativos à situação do 
campesinato. Dessa época, existem documentos de várias causas 
patrocinadas por Ilich no Tribunal de Samara4. 

																																																													
2 BOLSANELLO, 2012, p.13. 
3 GENRO e GENRO Fº, 1985, p.14. 
4 BOLSANELLO, 2012, p.23. 
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Foi nesse contexto que Lenin conheceu sua futura companheira, 
Nadia Krupskaia, que ensinava em uma escola para adultos, na periferia. 
Em 1895 conheceu o marxista russo mais importante e famoso da época, 
Plekanov, que defendia a necessidade da união de todos os grupos 
esquerdistas. Ao ser escolhido para representar os russos no exterior, 
entrou em contato com o genro de Marx, Lafargue e outros líderes 
comunistas da Europa. Ao regressar para Rússia, Lenin foi preso e 
desterrado para a Sibéria, ocasião em que se dedicou a aprofundar estudos 
de Hegel, Marx e outros pensadores e literatos. Quando terminou sua 
prisão em 1900, Lenin havia acumulado grande bagagem teórica5. 

Em razão de suas atividades políticas serem ilegais na Rússia 
czarista, onde o governo autocrático dos Romanov não permitia nenhum 
tipo de oposição, Lenin fora forçado a inúmeras vezes emigrar para o 
exterior. Além disso, os principais expoentes intelectuais e dirigentes eram 
enviados a diversos países para promoverem ações de formação política, 
teórica, organizativa e, mesmo, para a própria proteção pessoal dos 
mesmos. “As duas razões concorreram para que Lênin passasse longos 
períodos de sua vida no exterior, embora por duas vezes a expatriação se 
prendesse a motivos específicos de segurança”6. 
1.1.2-  que é o marxismo-leninismo? 

“Se algum dia uma caneta serviu 
como arma, esta foi a caneta com 

que Lenin escreveu seus textos de 
1917” 

ẐIẐEK 

Lenin sempre se considerou um marxista, mais que isso, um 
marxista ortodoxo (FERNANDES, 1978). De maneira que foi um estudioso, 
e profundo conhecedor da obra de Marx. Na sua primeira obra de grande 
fôlego Lênin demonstrou domínio sobre os conceitos de Marx no que se 
refere á economia, “O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia”. De 
acordo com FERNANDES, esse apego aos conceitos de Marx, contudo, 
não o fizeram utilizar o referencial teórico de maneira rígida, mas como 
diretrizes a serem contextualizadas na medida do possível ao objeto 
estudado, no caso a economia russa. 
																																																													
5 GENRO e GENRO F., 1985. 
6 FERNANDES, 1978, p.9. 
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Outras tantas obras posteriores de Lenin sustentam seu viés 
marxista. Porém o leninismo vai surgir apenas em 1917, após as Teses de 
Abril. 

Após a reviravolta de abril e a tomada do poder, o ‘leninismo’ 
ganhou expressão política, que se acentuou graças à luta pela 
sucessão de Lenin após sua morte. O leninismo, assim entendido, 
significava pouca coisa: na primeira acepção, ‘seguidor de Lenin’, 
no sentido de uma oposição intransigente ao reformismo, e ao 
oportunismo; na segunda acepção, alguém que fazia profissão de fé 
diante da natureza revolucionária do partido comunista, da ditadura 
do proletariado e do Estado soviético7. 

2- Slavoj ẐiẐek 
“A verdadeira corrupção da 

academia norte-americana não é 
principalmente financeira; não é que 

apenas as universidades sejam 
capazes de comprar muitos 

intelectuais críticos europeus (eu 
incluído- até certo ponto), mas sim 

conceitual;”  

ẐIẐEK 

Slavoj ẐiẐek viveu como os jovens dos antigos Estados satélites da 
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Declarou-se consumidor da 
cultura ocidental que entrava em seu país natal através de livros e filmes. 
Quando estudante na Universidade de Ljubljana foi um contestador do que 
considera a “ortodoxia comunista”. Foi leitor de pensadores franceses que, 
ainda hoje influenciam sua obra: Jacques Lacan, Jacques Derrida, Alain 
Badie, entre outros. A presente seção pretende traçar algumas informações 
biográficas da esfinge Slavoj ẐiẐek. 
2.1- Notas biográficas 

No dia 21 de março de 1949 na pequena capital alpina da Eslovênia, 
a Ljubljana, quando ainda compunha a Iugoslávia soviética, nasceu Slavoj 
ẐiẐek. Bacharelou-se em filosofia e sociologia em 1971, fez mestrado e em 
1979 tornou-se pesquisador na Universidade de Ljubljana. É tido, pela 

																																																													
7 FERNANDES, 1978, p.16. 
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imprensa ocidental, como “o filósofo mais perigoso do Ocidente”(New 
Republic) ou, “o messias super star da nova esquerda” (Observer). Em 
2002, ẐiẐek publicou a obra “Às portas da Revolução. Escritos de Lênin de 
1917”. 

O filósofo esloveno é tido como polemista, entre suas preocupações 
teóricas está a ideia de uma possível catástrofe mundial. Esta elaboração é 
encontrada em seu trabalho “Vivendo no fim dos tempos”, publicada no 
Brasil pela Boitempo. Analisa as causas ideológicas que conduzem a 
humanidade a uma crise final, ou ponto zero, baseada em crises políticas, 
econômicas e ambiental. 

Em suas palavras: 
O sistema capitalista global aproxima-se de um ponto zero 
apocalíptico. Seus ‘quatro cavaleiros do Apocalipse’ são a crise 
ecológica, as conseqüências da revolução biogenética, os 
desequilíbrios do próprio sistema (problemas de propriedade 
intelectual, a luta vindoura por matéria-prima, comida e água) e o 
crescimento explosivo das divisões e exclusões sociais8. 

ẐiẐek utiliza os meios de comunicação mais variados para veicular 
suas opiniões, desde documentários televisivos – que escreve, dirige, 
produz e atua – até postagens de suas palestras através do youtube. Ele, 
ainda, possui uma rotina intensa de palestras em universidades européias 
e, principalmente, norte-americana. No Brasil ele já esteve inúmeras vezes 
e, participou do famoso programa “Roda Viva”, da TVE do governo do 
estado de São Paulo 

Nos anos 1990, ẐiẐek disputou a prasidência da Eslovênia pelo 
Partido da Democracia Liberal da Eslovênia. Atualmente é professor e 
pesquisar da Universidade em que fez sua formação, Ljubljana, e em outras 
Universidades européias: Birkbeck College, University of London e 
European Graduate Centre suíço.Inclusive convites das academias norte-
americanas ẐiẐek recebeu: 

Com o aumento de sua fama, ẐiẐek recebeu várias propostas para 
lecionar em universidades dos Estados Unidos, onde ele reúne um 
grande número de seguidores, principalmente nos departamentos 
de estudos culturais. Ele as recusou todas, mas aceitou 

																																																													
8 ẐIẐEK, 2012, p.11-12. 
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compromissos como professor visitante e passa grande parte do 
ano viajando de um centro acadêmico para outro9. 

2.2- Compreendendo a ideologia 
O que temos, no lugar da verdade 

universal, é a profusão de 
perspectivas, ou – como é moda 

dizer hoje em dia – de ‘narrativas’”. 
“Conseqüentemente, o legado de 
Lenin, a ser reinventado hoje, é a 

política da verdade.” 
ẐIẐEK 

Um dos temas presentes nas pesquisas de ẐiẐek é a ideologia, cujo 
sentido é a forma como se constrói a autoidentidade por meio da linguagem 
e da ordem simbólica. De maneira a manejar com estes conceitos ẐiẐek 
recorre a Marx, Hegel e Lacan, em uma perspectiva crítica. Nesse sentido, 
o esloveno combate mais especificamente a escola desconstrutivista cujo 
maior expoente é o pensador francês Jacques Derrida10. 

É nesse ponto que ẐiẐek reencontra Lenin, e busca a sua 
atualidade, pois conforme consta na epígrafe desta seção “o legado de 
Lenin, a ser reinventado hoje, é a política da verdade”11. Mais que uma 
mera frase de efeito, ela pode ser considerada como a chave do interesse 
de ẐiẐek pelo revolucionário russo. 

Certamente, o Lenin que interessa a ẐiẐek é aquele que falou aos 
russos na noite de 16 de abril, na plataforma de trem de Petrogrado, 
proveniente da Finlãndia: 

Os marinheiros apresentaram armas, e seu comandante 
apresentou-se a Lenin. Cochicharam-lhe que queriam ouvi-lo falar. 
Lenin deu alguns passos e tirou o chapéu-coco. Começou: 
‘Camaradas marinheiros, eu os saúdo sem saber ainda se vocês 
têm acreditado ou não em todas as promessas do Governo 
Provisório. Porém estou certo de que, quando eles lhe falam com 
palavras açucaradas, quando prometem mundos e fundos, estão 
enganando a vocês e a todo o povo russo. O povo precisa de paz; o 
povo precisa de pão; o povo precisa de terra. E eles lhe dão guerra, 

																																																													
9 KUL-WANT, 2012, p.14. 
10 KUL-WANT, 2012. 
11 ẐIẐEK, 2005, p.184. 



Agência, Deliberação e Motivação 

116 

fome, nada de pão – deixam os proprietários continuarem 
controlando a terra. [...] Precisamos lutar pela revolução social, lutar 
até o fim, até a vitória completa do proletariado. Viva a revolução 
social mundial!12. 

3- A leitura de Lênin feita por Slavoj ẐiẐek 
“Para o movimento progressista, 
uma experiência que a obriga a 

reinventar as coordenadas básicas 
de seu projeto”  

ẐIẐEK 

ẐiẐek pondera sobre o paradoxo que seria reivindicar a atualidade 
do pensamento de Lenin para uma certa esquerda – que ele inclusive 
chama de radical – depois da experiência, por muitos considerada mal 
sucedida, do socialismo real soviético. Assim esse espanto é esboçado: 
“Mas Lenin – não, você não pode estar falando sério! Lenin não é aquele 
que representa justamente o fracasso na colocação em prática do 
marxismo?”13. 

Amplifica esse esponto sobre a retomada de Lenin em outras 
palavras: 

Então, se há um consenso dentro da esquerda radical da atualidade 
(o que resta dela) (sic), é que, para ressucitar o projeto político 
radical, devemos deixar para trás o legado leninista: o implacável 
enfoque na luta de classes; o partido como forma privilegiada de 
organização; a tomada violenta e revolucionnária do poder; a 
conseqüente “ditadura do proletariado”... “todos esses conceitos 
zumbis” não devem ser abandonados se a esquerda quiser ter 
alguma possibilidade de vitória nas condições do capitalismo “pós-
industrial” atual?14. 

Contudo, ẐiẐek resolve essa aparente ideia fora de lugar, retomar 
Lenin, classificando-a como uma maneira simplista de compreender o 
legado do líder bolchevique. E, se por um lado, a esquerda atravessa um 
tortuoso momento de reivenção do seu projeto político e societário, por 

																																																													
12 WILSON, 1998, p.439-440. 
13 ẐIẐEK, 2005, p.07. 
14 ẐIẐEK, 2005, p.07. 
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outro, foi justamente uma conjuntura assim que propiciou o surgimento do 
Leninismo. Foi o início da Primeira Guerra Mundial. 

A crise européia que culminou com o primeiro acontecimento bélico, 
que colocou as maiores potências de vários continentes em choque, 
pavimentou o terreno para o “evento leninsta”. Que representou uma 
superação das diretrizes da segunda Internacional. Influenciado, conforme 
ẐiẐek, pela Lógica de Hegel, Lenin percebeu a oportunidade singular de 
uma revolução. 

O pensador esloveno, apoiado na experiência de Lenin, chama 
atenção para a importância da teorização para enfrentar os dilemas 
filosóficos atuais. Contraditando Noam Chomsky, “um intelectual engajado”, 
que tem certo desprezo do conhecimento teórico para a luta política, frisa o 
necessário combate a essa tentação antiteórica. 

Recorrendo ao velho bolchevique, ẐiẐek insinua a importância da 
teoria para a prática revolucionária. Nas obras “O Estado e a Revolução” e 
“As teses de Abril”, bem como o caderno de anotações “O marxismo e o 
Estado” (coleção de todas as citações de Marx e Engels sobre o estado) 
Lenin demonstra o valor da práxis – a união da teoria com a prática – para o 
efetivo exercício da ação política. 

A “utopia leninista” fundada no profundo “engajamento existencial 
extremo” do revolucionário russo, encontrou um terreno fértil nas “cinzas da 
catástrofe da guerra de 1914” – a primeira guerra mundial. A base daquela 
formulação seria: 

O imperativo radical de esmagar o Estado burguês, que significa o 
Estado como tal, e inventar uma nova forma social comunal sem 
exército, polícia e burocracia permanentes, na qual todos poderiam 
tomar parte na administração das questões sociais. Para Lênin, 
esse não era um projeto teórico para algum futuro distante15. 

Ao perceber que a conjuntura de 1917 propiciava uma tomada 
revolucionária, do Estado russo, Lenin destoava das demais lideranças 
bolcheviques. Se por um lado, não era considerado um oportunista que 
desejava apenas ser popular entre o povo, por outro muitos, inclusive 
Krupskaia, o consideravam louco. 

Justamente esse Lenin considerado louco por seus correligionários é 
o que ẐiẐek busca, é naquele Vladimir que o esloveno encontra vitalidade, 

																																																													
15 ẐIẐEK, 2005, p.9. 
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“em nenhum lugar essa grandeza é mais evidente do que nos escritos de 
Lenin que cobrem o período de fevereiro de 1917 – quando a primeira 
revolução aboliu o tsarismo e instalou um regime democrático – até a 
revolução, em outubro”16. 

O Lenin “engenhoso estrategista militar”, o utópico que pretendia a 
abolição imediata do Estado, o aparelho burguês, “jogado numa situação 
indefinida”, é quem ẐiẐek busca reencontrar: o Lenin em construção. Este 
é o Vladimir Ilich Ulianov atual, que revelava uma singular compreensão da 
possibilidade revolucionária. 

Em fevereiro de 1917 ele percebeu o momento, e caso não se 
efetivasse a revolução naquela oportunidade, quantas décadas não seriam 
necessárias esperar, para que outra conjuntura favorável se abrisse? Então, 
foi preciso que o Lenin insistente, obstinado, paciente entrasse em ação 
para fazer valer sua opinião. 

Conforme ẐiẐek, o líder bolchevique consegue com um tanto de 
insistência colocar as “verdadeiras questões” que interessavam ao povo 
russo naquela conjuntura: paz imediata, distribuição da terra e “todo o poder 
aos sovietes” – expressão síntese do programa de desmantelamento do 
aparelho estatal. É para estas formulações que ẐiẐek apela, pois “como os 
textos de Lenin de 1917 são facilmente legíveis: não há necessidade de 
longas notas explicativas”17. 

É nessa capacidade de compreender as condições objetivas de se 
levar a revolução adiante, que Vladmir Ulianov se aproxima de Rosa 
Luxemburgo, quando ela polemizava com Kautsky. Por que esperar o 
momento certo para fazer a revolução? “Aqueles que esperam pelas 
condições objetivas da revolução irão esperar para sempre – tal posição de 
observador objetivo (e não de agente engajado) é em si mesma o maior 
obstáculo para a revolução”18. 

Foi adotando uma postura dialética, herdada de Hegel e Marx, que 
Lenin soube consolidar o processo revolucionário russo, derrubando para 
sempre o risco de retorno da autocracia tsarista. Ele queria dar o xeque-
mate e, para isso era fundamental avançar: 

Nas circunstâncias concretas russas, o Estado democrático-burguês 
não tem possibilidade de sobrevivência – a única forma ‘realista’ de 

																																																													
16 ẐIẐEK, 2005, p.9. 
17 ẐIẐEK, 2005, p.11. 
18 ẐIẐEK, 2005, p.13. 
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proteger os verdadeiros ganhos da Revolução de Fevereiro 
(liberdade de organização e da imprensa, etc.) é seguir adiante e 
passar para a revolução socialista, do contrário os reacionários 
tsaristas vencerão”19. 

Confirmando essa interpretação de ẐiẐek, os irmãos GENRO 
também encontraram em um texto clássico de Lenin, escrito em 1917 (As 
Teses de Abril) a explicação dada para que se avançasse com o processo 
revolucionário: 

Nas teses Lenin compreendeu a possibilidade de prosseguir o 
processo revolucionário, já que as coisas tinham se dado de um 
modo extremamente rico e variado, não como a ‘teoria cinzenta’, 
mas como uma ‘árvore verde’. Sua proposta não é mais ‘uma 
república parlamentar [...], mas uma república dos sovietes de 
deputados de operários, assalariados agrícolas e camponeses de 
todo o país20. 

Este “senso dialético” de Lenin está presente, quando no início dos 
anos vinte consta a necessidade de se realizar a “tarefa burguesa” na 
Rússia feudal que os bolcheviques assumiram. Educar o povo, os 
camponeses, levar a civilização ocidental ao atrasado mundo russo. 

É o Vladmir Ulianov de 1917 que Slavoj ẐiẐek julga vivo, ao 
questionar se nos tempos atuais o aparelho estatal também não é incapaz 
de resolver as questões-chaves do momento: 

A ilusão de 1917 de que os problemas urgentes que a Rússia 
enfrentava (paz, distribuição de terra, etc.) poderiam ser resolvidos 
por meios parlamentares ‘legais’ é o mesmo que a ilusão atual de 
que a ameaça ecológica, por exemplo, poderia ser evitada ao se 
estender a lógica do mercado à ecologia (fazendo que os poluidores 
paguem pelos estragos que causam)21. 

Esse é o resumo que ẐiẐek faz daquilo que está vivo no 
pensamento do velho revolucionário russo, em sua opinião: “o Lenin que 
deve ser recuperado é o Lenin que teve como experiência fundamental ser 
jogado numa nova e catastrófica constelação, na qual as velhas 
coordenadas se provaram inúteis, e que foi compelido a reinventar o 

																																																													
19 ẐIẐEK, 2005, p.13. 
20 GENRO e GENRO F., 1985, p.72. 
21 ẐIẐEK, 2005, p.13. 
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marximo”22. Ou seja, a vitalidade de Lenin se encontra no uso que fez de 
sua grande arma: a caneta. Especialmente a que usou ao escrever os 
textos de 191723. 
3.1- Ler Lenin? Sim, por que não? Desde que não se questione ou 
perturbe, o consenso político dominante 

ẐiẐek ironiza as condicionantes que uma certa política acadêmica 
impõe para se estudar Lenin: primeiramente, deve-se estudar o pensador 
russo tendo a democracia liberal e sua “ordem política democrática” como 
um valor universal; E, que se estude o leninismo com objetividade, 
cientificamente e, de maneira crítica. Em suma, nada de questionar o 
consenso democrático e o arranjo liberal-parlamentar. 

Estes limites são garantidos com a ideia de garantia da objetividade 
científica, onde questionamentos ao consenso liberal são tidos por 
“posições ideológicas ultrapassadas”. O que impossibilita, ou pelo menos 
dificulta, o acesso às tão corriqueiras bolsas de financiamentos 
internacionais, estatais, empresariais que impulsionam as pesquisas 
acadêmicas. Em troca do dinheiro é proibido pensar. 

Então, “esse é o ponto ‘leninista’ do qual não se pode nem se deve 
abrir mão: hoje, a verdadeira liberdade de pensamento significa liberdade 
para questionar o consenso democrático-liberal ‘pós-ideológico’ dominante 
– ou não significa nada”24. De tal sorte, que os movimentos que atuam no 
interior do capitalismo atual, quando atuam, estão despidos desse espírito, 
logo seus limites são evidentes: 

Se hoje respondemos a um chamado direto para agir, essa ação 
não é desempenhada num espaço vazio – é um ato dentro das 
coordenadas ideológicas hegemônicas: aqueles que ‘realmente 
querem fazer algo para ajudar as pessoas’ se envolvem (sem 
dúvida honrosamente) em iniciativas como Médico sem Fronteiras, 
Greenpeace, campanhas feministas e antiracistas, que são todas 
não apenas toleradas mas até mesmo apoiadas pela mídia, ainda 
que pareçam violar o território econômico (por exemplo, 
denunciando e boicotando empresas que não respeitam as 
condições ecológicas ou que usam mão de obra infantil) – elas são 

																																																													
22 ẐIẐEK, 2005, p.15. 
23 ẐIẐEK, 2005. 
24 ẐIẐEK, 2005, p.174. 
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toleradas e apoiadas desde que não se aproximem demais de um 
certo limite25. 

ẐiẐek resume essa postura: “vamos continuar mudando algo todo o 
tempo para que, globalmente, as coisas fiquem iguais”26. Nesse sentido são 
vários os exemplos de movimentos contestatórios que na verdade não 
abordam o sistema capitalista em suas estruturas. Desde os radicais 
chiques que estão confortavelmente instalados nas academias norte-
americanas, até os hindus indianos que protestam contra o McDonald’s por 
utilizar gordura animal no preparo das batatas fritas, comercializadas na 
Índia. Ou seja, esses movimentos além de não minar a estrutura da 
globalização, inserem-se nela. 

Contrariando o paradigma da pós-modernidade, que segundo o 
próprio filósofo esloveno, caracteriza o mundo contemporâneo, afirma que 
“o legado de Lenin a ser reinventado hoje” é a política da “verdade”. Logo “a 
resposta leninista ao direito de narrar do multiculturalista pós-moderno 
deveria, portanto, ser uma asserção desavergonhada do direito à 
verdade”27. 
3.2- “como os textos de Lenin de 1917 são facilmente legíveis: não há 
necessidade de longas notas explicativas” 

ẐiẐek circunscreve o Lenin de 1917, dos escritos que o russo 
produziu um pouco antes e um pouco depois de todo o ano revolucionário, 
como o Lenin atual que deve ser retomado. Percorrendo um total de 12 
trabalhos que possuíam o objetivo de interpretar a dar as diretrizes da 
revolução. 

As “Cartas de Longe” são uma coletânea de cinco cartas, enviadas 
por Lenin ainda no exílio, que foram publicadas no Pravda (veículo de 
informação e propaganda dos revolucionários russos) onde ele aborda: 1) a 
primeira etapa da revolução; 2)o novo governo e o proletariado; 3) sobre a 
milícia proletária; 4) como alcançar a paz; 5) as tarefas da organização 
proletária revolucionária do Estado. 

Nas famosas “Teses de Abril” – que são dez teses bastante curtas, 
ou eixos de luta – Lenin se debruça “Sobre as tarefas do proletariado na 
presente revolução”. Em suas palavras: 
																																																													
25 ẐIẐEK, 2005, p.177. 
26 ẐIẐEK, 2005. 
27 ẐIẐEK, 2005, p.185. 
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Tendo chegado a Petrogrado só no dia 3 de abril à noite, é natural 
que apenas em meu nome e com as reservas devidas a minha 
insuficiente preparação tenha podido apresentar na assembléia de 4 
de abril um relatório sobre as tarefas do proletariado 
revolucionário28. 

Em “A propósito das palavras de ordem” Lenin problematiza o 
emblema “passagem de todo o poder aos sovietes”, atualidade e 
conseqüências dessas palavras de ordem. Em “A catástrofe que nos 
ameaça e como combatê-la” o pensador russo encara os elementos que 
compõe o quadro dramático da Rússia de 1917. A fome do povo; A 
passividade do governo (de Kerenski); Medidas de controle conhecidas por 
todos e facilmente aplicáveis; A nacionalização dos bancos; A 
nacionalização dos consórcios; Abolição do sigilo comercial; Associação 
compulsória; A regulação do consumo; O governo destrói o trabalho das 
organizações democráticas; O colapso financeiro e as medidas para 
combatê-lo; Podemos avançar se tememos marchar para o Socialismo? A 
luta contra o caos econômico e a guerra; As democracias revolucionárias e 
o proletariado revolucionário. 

O quinto texto separado por ẐiẐek contém uma das maiores – se 
não a maior – problemática da revolução. Em “Uma das questões 
fundamentais da revolução”, Lênin trata diretamente da questão do poder 
do Estado. Nas palavras de Ulianov: 

Não é possível eludir nem afastar a questão do poder, pois esta é a 
questão fundamental que determina tudo no desenvolvimento da 
revolução, em sua política interna e externa. Que a nossa revolução 
tenha ‘perdido em vão’ meio ano em vacilações em relação à 
organização do poder, isto é um fato indiscutível, é um fato 
determinado pela política vacilante dos socialistas revolucionários e 
dos mencheviques. E a política desses partidos foi determinada, em 
última instância, pela posição de classe da pequena burguesia, pela 
sua instabilidade econômica na luta entre o capital e o trabalho29. 

Em “Os Bolcheviques devem tomar o poder”, Lenin envia uma Carta 
ao Comitê Central, aos comitês de Petrogrado e de Moscou do POSDR, 
onde conclui que é o momento dos setores mais avançados da revolução 
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29 LENIN, 2005, p.113. 
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tomar o poder. Ainda, em outra “Carta ao Comitê Central do POSDR: 
Marxismo e Insurreição” polemiza com setores moderados da revolução. 

No oitavo texto selecionado por ẐiẐek, Lenin assinala “As Tarefas 
da Revolução”, quais sejam: “O caráter funesto da conciliação com os 
capitalistas”; “o poder aos sovietes”; “A paz dos povos”; “A terra para os que 
nela trabalham”; “A luta contra a fome e a ruína”; “O combate à 
contrarrevolução dos proprietários de terras e capitalistas” e “O 
desenvolvimento pacífico da revolução”. 

No início do nono texto de Lenin, ele resume o conteúdo do mesmo: 
“Não há dúvida de que o fim de setembro trouxe uma grandiosa inflexão na 
história da revolução russa e, segundo todas as aparências, também da 
revolução mundial”30. Ou seja, para ele “A crise Amadureceu”. No décimo 
texto “Conselhos de um ausente” Lenin traz a tona as lições de Marx quanto 
à arte da revolução. 

O décimo primeiro texto de Lenin é uma “Carta aos Camaradas” 
dirigida aos membros do Comitê Central bolchevique onde desenvolve uma 
mensagem otimista da revolução. Por fim, o último texto de Lênin compilado 
por ẐiẐek é o “Relatório sobre as tarefas do poder dos sovietes: relato 
jornalístico” da “Reunião do Soviete de Deputados Operários e Soldados de 
Petrogrado” (25 de outubro de 1917) o documento oficial do triunfo da 
revolução Bolchevique. 
Considerações Finais  

“Esse é o Lenin de quem ainda 
temos o que aprender. A grandeza 

de Lenin... não ter medo de triunfar” 
ẐIẐEK 

Radicalmente ligado à sua leitura do sistema capitalista e do mundo 
pós-moderno contemporâneo, Slavoj ẐiẐek recorre a um Vladimir Ilich 
Ulianov profundamente inspirado na dialética de Hegel e Marx, para buscar 
as saídas para a crise atual. O Lenin corajoso, que com brilhantismo e 
espírito dialético procurou teorizar todos os passos da revolução é o 
personagem que Slavoj ẐiẐek tem a audácia de reviver.  

A leitura de Lênin que interessa ser feita, conforme Slavoj ẐiẐek é 
aquela que questiona ou perturba o consenso político dominante, o 
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radicalismo chique da academia. Que compreende a ideologia e reclama o 
direito a verdade. De tal maneira que o filósofo esloveno pretende contar 
uma outra história de Lenin, o que faz com honestidade e competência, 
cerca de 100 anos depois da vitória do jovem garoto do Volga. 
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Introdução 
Alguns cuidados são necessários quando se tem como objetivo o 

estudo do pensamento de autores como o filósofo “alemão” Immanuel Kant 
(1724-1804). Um desses cuidados deve levar em consideração a termologia 
e conceitos usados pelo filósofo, tanto escritos no original quanto quando 
traduzidos. Conceitos usados pelo autor como a priori; reino dos fins; 
imperativo categórico; etc., remetem ao seu modo próprio de fazer saber de 
sua Filosofia, mas, por outro lado, podem criar armadilhas, levando seus 
leitores a fazer, nos primeiros contatos com certa obra, interpretações 
errôneas. O outro cuidado deve levar em consideração o que, em parte, 
pode ter feito com que Kant fosse reconhecido como um autor metódico, a 
saber, seu cuidado em depurar o pensamento para chegar até aquilo que 
concebeu como sendo sua referida Filosofia. Esses cuidados em conjunto 
permitem antever uma parte de seu pensamento, embora não todo. Sua 
escrita, a exemplo disso, realiza certo movimento, trazendo pontuações 
feitas anteriormente e anexando outras. 

Em seu livro “Fundamentação da Metafísica dos Costumes”1 (1785), 
o filósofo alemão apresenta ao seu leitor suas concepções sobre a ação 
feita por dever e seu valor moral ao fundamentar sua concepção de moral 
buscando se distanciar de ações enquanto tomadas mediante inclinações. 
Objetivando ter cuidado na elaboração de conceitos e tentando explicitar 
seus usos, as exposições do filósofo, desde o prefácio da obra, são feitas 
para evitar que a sua concepção de moral seja vista sob o prisma do 
moralismo. Elencando a “Filosofia moral” como tema do estudo, a GMS, ao 
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passo que tenta responder sobre certos princípios que pontuam as ações, 
permite analisar a atividade intelectual de Kant na depuração do seu objeto. 

Partindo das exposições do prefácio da GMS e tendo como objetivo 
a abordagem que o filósofo alemão fez quanto a agir por dever e por 
inclinação, este trabalho tem como objetivo realizar um estudo sobre a 
relação entre a GMS e a Aufklärung, tendo como foco a análise do Conceito 
de Dever na primeira sessão da GMS - 397,1-401,40 (Zum Begriff der 
Pflicht). Para tanto, I - será retomada a análise feita pela pesquisadora 
Marcia Baron sobre o dever (na qual a pesquisadora expõe pontuações que 
podem afastar ou aproximar a proposta de Kant de uma classificação 
moralista); II - De modo a apresentar ainda outra leitura que poderia ser 
feita em consonância com outros escritos do filósofo alemão, serão 
articuladas as pontuações feitas na GMS (I) ao que Kant escreveu anos 
antes em “Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?” como sendo a 
menoridade.  
1- “Resolvendo problemas”: a necessária fundamentação  

Por meio dos cuidados que Kant buscou na elaboração da GMS, é 
possível que tenha conseguido afastar pontuações que impusessem aos 
seus escritos certas dualidades. Mas, por se tratar de uma obra 
diversificada, ainda que limitada pelo tempo; pelas condições de dialogar 
com outros autores e culturas; pelo contexto político no qual estava 
exposto; observações sobre pequenos problemas, colocações termológicas, 
questões de escrita (fosse ela “consciente” ou não) acabam ocorrendo e 
podem levar o filósofo a ser criticado e rejeitado pela concepção moralista 
que pode ser subtendida ao tratar da sua “Filosofia Moral”. A pesquisadora 
norte-americana Marcia Baron2, em seu artigo “Acting from duty” (GMS, 
397-401), elaborou algumas análises sobre os pontos que ela acreditou 
influir na forma como Kant e a GMS poderiam ser entendidos pelos leitores. 
Dedicando-se a uma passagem na primeira sessão da referida obra, a 
pesquisadora procurou analisar a teoria do dever ali encontrada (situada 
após o argumento teleológico). Mas não é apenas isso, os pontos 
analisados por Baron estão entre aqueles que podem influenciar na 
interpretação de que Kant seria ou não “moralista”, e isso excederia a obra 
analisada por Baron: sob a pecha de moralista, como Kant seria lido quando 
																																																													
2 Professora do Departamento de Filosofia da Universidade de Indiana, EUA. Suas 
pesquisas tratam de: Filosofia Moral, Psicologia Moral e Filosofia do Direito. 
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apresentasse temas relacionados à autonomia, por exemplo? No contexto 
analisado pela professora, a discussão sobre o dever, que ocorre na GMS-
397-401, seria importante para não deixar dúvidas quanto ao conceito de 
“boa vontade”, desenvolvido pelo filósofo alemão. Segundo Baron, Kant 
“introduz a discussão dizendo que, para desenvolver o conceito de boa 
vontade, ele colocará diante de nós o conceito de dever”3. Kant fez a 
referida introdução do conceito de dever ao dizer que, como havia 
salientado Baron, 

para desenvolver [...] o conceito de uma boa vontade altamente 
estimável em si e sem qualquer intenção ulterior, [...] vamos encarar 
o conceito de Dever que contém em si o de boa vontade, posto que 
sob obstáculos subjectivos, limitações e obstáculos esses que, 
muito longe de ocultarem e tornarem irreconhecível a boa vontade, 
a fazem antes ressaltar por contrates e brilhar com luz mais clara4. 

Distanciando-se da leitura que colocaria Kant no rol dos filósofos 
moralistas, Baron argumenta em seu artigo que as exemplificações dadas 
pelo filósofo alemão na GMS-397-401 não advém do fato do autor querer 
apresentar aos seus leitores um teste moral5, mas que tal exemplificação 
tem por finalidade realizar uma discussão conceitual. Mediante tal 
discussão, Kant teria tentado explicitar os conceitos que tangem as ações 
(Handlung): assim, o filósofo alemão teria procurado explicitar se uma ação 
havia sido feita por dever (aus Pflicht); por meio das intenções 
pessoais/intenção egoísta (eigennütziger Absicht); se a ação foi feita por 
inclinação (aus Neigung); ou, então, com inclinação (mit Naigung).  A 
atenção especial dada pela pesquisadora à GMS 397-401 decorre da sua 
compreensão de que, na explanação feita por Kant, uma ação pode ser 
feita por dever e, ao mesmo tempo, pode encontrar no agente certa 
inclinação para realizá-la (não tendo na inclinação a mola propulsora que 
motivaria tal ação a ser realizada). Nesse sentido, outro ponto sobre a 
leitura da GMS feita por Baron (2006) é desenvolvido quando se percebe aí 
a preocupação de recuperar ou manter o valor moral da ação quando feita 

																																																													
3 2006, p.72. Nossa tradução do original: “introduces the discussion by saying that to develop 
the concept of a good will, he will put before us the concept of duty”. 
4 KANT, 2007, p.26 – grifo do autor. 
5 “it may seem that the whole point of that discussion is to put forward a test for the moral 
worth of actions. This misconception then nourishes the perception that Kant’s ethics is 
disturbingly moralistic” (BARON, 2006, p.72 – grifo nosso). 
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por dever (enquanto motivo), mas também podendo ter a presença da 
inclinação (“com inclinação”, mit Naigung).  

A interpretação apresentada por Baron permite a resolução de um 
problema6 que, observado mais atentamente, vai além da GMS. Em 
primeiro lugar, essa interpretação evita que, como já dito, se desconsidere o 
valor moral de uma ação feita por dever se o autor já possuir alguma 
inclinação para realizá-la. Nesse caso, a ação foi feita por dever, não pela 
inclinação, ainda que a inclinação possa, de algum modo, estar presente. 
Quanto a isso, é ainda necessário observar que, como se refere Kant, é 
“absolutamente impossível encontrar na experiência com perfeita certeza 
um único caso em que a máxima de uma ação, de resto ao dever, se tenha 
baseado puramente em motivos morais e na representação do dever”7. É 
sobre isso que Baron havia se dedicado quanto às exemplificações dadas 
por Kant8. 

Em segundo lugar, a resolução influi na leitura que se pode fazer 
tanto da GMS quanto de Kant, o afastando ou aproximando, como dito 
anteriormente, da concepção moralista. Se Kant expôs sua argumentação e 
deu seus exemplos intencionando precisar o conceito de dever, isso faz 
com que o filósofo não se afaste do que havia posto em seus escritos 
anteriores (Was ist Aufklärung). Assim observado, o dever estaria em estrita 
conexão com a razão9 e a autonomia, não ao teste externo e heterônomo 
																																																													
6 “A different interpretation needs to be addressed. On this alternative interpretation, Kant is 
again saying that we, in effect, err, but in a way that is significantly different from the way I 
suggested above. The error, according to this alternative interpretation, is that of failing to 
realize that doing X from duty is incompatible with being at the same time inclined to do X. 
Kant is, on this reading, at pains to emphasize the incompatibility between doing X from duty 
and being inclined to do X. This reading is important to address at length, because it has 
been the source of much antipathy to Kant’s ethics. Since actions done from duty (and only 
actions done from duty) have moral worth, having an inclination to do X, on this reading, 
prevents an action from having moral worth. And that seems troubling. Why should the fact 
that one has an inclination to do X preclude one’s doing X from having moral worth?” 
(BARON, 2007, p.77). 
7 KANT, 2007, p.40. 
8 “Muito mais difícil...” (KANT, 2007, p.27). 
9 “Ora o homem encontra realmente em si mesmo uma faculdade pela qual se distingue de 
todas as outras coisas, e até de si mesmo, na medida em que ele é afectado por objectos; 
essa faculdade é a razão (‘Vernunft’). Esta, como pura actividade própria, está ainda acima 
do entendimento (‘Verstand’) no sentido de que, embora este seja também actividade própria 
e não contenha somente, como o sentido, representações que só se originam quando somos 
afectados por coisas (passivos portanto), cie não pode contudo tirar da sua actividade outros 
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que teria o propósito de avaliar a ação segundo um quadro de exemplos 
com valor moral (partindo da observação da inclinação do ator para negar e 
classificar ação como não tendo valor moral se não fosse desempenhada 
segundo o referido teste). Se por um lado isso remete a um pensamento 
único do autor, não se tratando de momentos ou pensamentos diferentes de 
Kant, por outro lado, levando em consideração sua tentativa de precisar os 
conceitos, isso reforçaria o caráter metódico associado a ele. 

É por meio dessas leituras alternativas ou não que a proposta de 
Kant pode ganhar um contorno adverso. A exposição do filósofo visaria 
marcar as ações fora do crivo do teste moral: “é fácil então distinguir se a 
acção conforme ao dever foi praticada por dever ou com intenção egoísta. 
Muito mais difícil é esta distinção quando a acção é conforme ao dever e o 
sujeito é além disso levado a ela por inclinação imediata”10. Por isso, Baron 
(2006) acredita que Kant reconhece que a facilidade encontrada na 
distinção entre a ação egoísta e a ação por dever não está presente quando 
se tem que fazer à distinção entre a ação feita por dever em que há, 
também, alguma inclinação. Reconhecer a dificuldade é dar um passo para 
reconhecer também ou impossibilidade em assegurar com precisão se a 
ação foi feita por dever e não por inclinação. Diante de tal dificuldade, ainda 
muito mais fácil seria incorrer em erro quanto à classificação de certa ação, 
tornar nulo seu valor moral justamente por não conseguir assegurar quais 
foram as motivações que levaram um ator a desempenhar a ação:  

Agir por dever pode ser facilmente combinado com a atuação por 
inclinação, Kant precisa deixar as coisas claras, explicando a 
diferença entre agir de acordo com o dever e agir por inclinação. É 
importante para seus leitores estarem certos dessa diferença, 
porque, de outra forma, não entenderão o que é uma vontade 
incondicionalmente boa [...]. Sem uma compreensão firme da 
diferença entre agir por dever e agir por inclinação, eles podem 

																																																																																																																																	
conceitos senão aqueles que servem apenas para submeter a regras as representações 
sensíveis e reuni-las por este meio numa consciência, sem o qual uso da sensibilidade ele 
não pensaria absolutamente nada. A razão, pelo contrário, mostra sob o nome das ideias 
uma espontaneidade tão pura que por ela ultrapassa de longe tudo o que a sensibilidade 
pode fornecer ao entendimento; e mostra a sua mais elevada função na distinção que 
estabelece entre mundo sensível e mundo inteligível, marcando também assim os limites ao 
próprio entendimento” (KANT, 2007, p.101-102 – grifos do autor). 
10 KANT, 2007, p.27 – grifos do autor. 
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pensar que uma boa vontade poderia ser determinada por um 
princípio heterônomo11. 

Assim, a interpretação de Baron, ao mesmo tempo em que expõe os 
“motivos” que fizeram Kant se dedicar a discussão dos conceitos, assegura 
o valor moral da ação e retira Kant do centro das críticas dos leitores que 
poderiam observar nas pontuações do alemão algum preciosismo da ação 
por dever, mediante a negação plena das inclinações. A ação feita tem o 
seu valor no dever, isso não parece ser o problema. Também não é 
problema que o ator racional tenha ciência que sua ação deve feita por 
dever, tendo no dever a mola propulsora de seus atos (embora possa haver 
a contradição ao ter ciência do dever e agir contra o dever). Nessa leitura, 
os exemplos acabaram permitindo leituras que introduziram a ideia de 
serem eles, os exemplos, o destaque sobre o qual nossas ações procuram 
se adaptar – criando paralelos entre as ações e os exemplos, como se se 
pudessem medir um no outro (desse modo, a ação estaria vinculada aos 
princípios externos). Cabe então pontuar que os exemplos tomados de tal 
forma conduziriam à retomada da empiria, que já havia sido criticada por 
Kant desde o prefácio da GMS. 

Como sugerido anteriormente, a postura de Kant, ao depurar sua 
Filosofia Moral, acaba por remeter a outros desdobramentos (dois desses 
desdobramentos podem ser observados a partir do prefácio da GMS).  Em 
um deles, Kant parece propor como problema do próprio livro uma questão 
de método que o faz marcar seu distanciamento com outros autores e que, 
como foi dito, reforça o caráter metódico pelo qual ficou associado. 
Prosseguindo com depuração e distanciamento com outras filosofias, Kant 
diz que  

Pode-se chamar empírica a toda a filosofia que se baseie em 
princípios da experiência, àquela, porém, cujas doutrinas se apoiam 
em princípios a priori chama-se filosofia pura. Esta última, quando é 

																																																													
11 “Because acting from duty is readily conflated with acting from inclination, Kant needs to 
set things straight, explaining the difference between acting from duty and acting from 
inclination. It is importante that his readers be clear on this difference, since otherwise they 
will not understand what an unconditionally good will is (thinking perhaps that it is something 
like benevolence), and are likely to get on entirely the wrong track in thinking about what sort 
of principle guides such a will. Without a firm understanding of the difference between acting 
from duty and acting from inclination, they might think that a good will could be determined by 
a heteronomous principle (BARON, 2006, p.77). 
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simplesmente formal, chama-se Lógica, mas quando se limite a 
determinados objetos do entendimento chama-se Metafísica12. 

Depois de separar e limitar as áreas, Kant pode se empenhar na 
problemática que irá desenvolver. Isso faz parte de sua depuração, a qual, 
logo em seguida, voltará a motivar o reforço de seu distanciamento para 
com outros autores. O cuidado que tem ao realizar sua depuração não se 
apresenta neles (outros filósofos), diz: “não vá pensar, porém, que aquilo 
que aqui pedimos exista já na propedêutica que o célebre Wolff antepôs à 
sua Filosofia moral a que chamou Filosofia prática universal e que se não 
haja de entrar portanto em campo inteiramente novo”13. Dito dessa forma, 
ele explana sobre as distinções que são encontradas sob o nome de 
Filosofia, bem como as considerações sobre a moral. Há, nessa passagem, 
a possibilidade de que essa atividade possa se estender para além do 
conteúdo de seu livro. Não se trata apenas de uma elaboração que o autor 
realiza contra os moralistas14, algo semelhante pode ser encontrado em 
outras de suas obras, outro indício da permanência e indivisibilidade de seu 
pensamento. No caso dessa passagen, a razão tem um lugar de destaque, 
fazendo ela parte da Filosofia que vai se distanciar tanto do empirismo e da 
heteronomia, como também de determinada concepção de metafísica. Da 
mesma forma como já foi observado na GMS, a razão também foi posta em 
evidência em outras obras kantianas da primeira metade da década de 
1780. A exemplo disso, na introdução dos “Prolegómenos a toda a 
Metafísica futura que queira apresentar-se como Ciência” (1783), Kant faz 
saber que 

Há letrados para quem a história da filosofia (tanto antiga como 
moderna) é a sua própria filosofia; os presentes prolegómenos não 
são escritos para eles. Deverão aguardar que os que se esforçam 
por beber nas fontes da própria razão tenham terminado a sua 
tarefa, e será então a sua vez de informar o mundo do que se fez15. 

																																																													
12 KANT, 2007, p.14 – grifos do autor. Distinção semelhante é encontrada, por exemplo, na 
Introdução da “Crítica da Faculdade do Juízo” (KANT, 1995, p.15-43). 
13 KANT, 1988, p.17 – grifos do autor. 
14 “es mag übrigens das letztere Geschäfte von allen Sittenlehrern (deren Name Legion 
heißt), oder nur von einigen, die Beruf dazu fühlen, getrieben werden”. 
15 KANT, 1988a, p.11 – grifo nosso. Na introdução da GMS, diz: “Mas aqui limito-me a 
perguntar se a natureza da ciência não exige que se distinga sempre cuidadosamente a 
parte empírica da parte racional e que se anteponha à Física propriamente dita (empírica) 
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Em suma, não apenas uma questão introduzida quanto ao 
moralismo a ser questionado. É preciso lembrar que o projeto crítico do 
filósofo alemão pode ser compreendido como possuidor de uma dimensão 
maior16. Assim, dentro dessa dimensão, partindo de certos elementos, 
traçando os limites, seria possível ao homem prosseguir no uso legítimo 
que faz de sua razão. Essas pontuações tanto podem ser encontradas, 
como visto anteriormente, nos Prolegômenos como na GMS, obras 
separadas por dois anos da publicação uma da outra. Possivelmente, uma 
vez aceita a conjectura acerca dessa dimensão maior, pulariam as 
demarcações de diálogos entre obras. 
2- A Fundamentação da Metafísica dos Costumes e a Aufklärung  

O texto “Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?”, “Resposta à 
Pergunta: Que é ‘Esclarecimento’? [‘Aufklärung’]”, escrito por Kant em 
dezembro de 1783 e publicado no início de 1784 pelo jornal Berliniche 
Monatsschrift (o qual havia proposta a questão a ser respondida por quem o 
quisesse fazê-lo17), pode contribuir para elucidar a passagem na GMS 
dedicada ao dever. Embora curto, talvez por ter sido escrito para ser 
publicado no referido jornal, é um texto com certa importância para a 
Filosofia18, sendo retomado constantemente19. O conceito dado por Kant à 

																																																																																																																																	
uma Metafísica da Natureza, e a Antropologia prática uma Metafísica dos Costumes, que 
deveria ser cuidadosamente depurada de todos os elementos empíricos, para se chegar a 
saber de quanto é capaz em ambos os casos a razão pura e de que fontes ela própria tira o 
seu ensino a priori” (KANT, 1988b, p.15 – grifos do autor). 
16 Ao retomar o texto de Kant, Was ist Aufklärung, o filósofo francês Michel Foucault diz que 
Kant “descreve de fato a Aufklärung como o momento em que a humanidade fará uso de 
sua própria razão, sem se submeter a nenhuma autoridade; ora, é precisamente neste 
momento que a Crítica é necessária, já que ela tem o papel de definir as condições nas 
quais o uso da razão é legítimo para determinar o que se pode conhecer, o que é preciso 
fazer e o que é permitido esperar. É um uso ilegítimo da razão que faz nascer, com a ilusão, 
o dogmatismo e a heteronomia” (FOUCAULT, 2008, p.340 – grifo nosso). 
17 Em nota do texto: “A indicação de página do ‘Berliniche Monatsschrift’ se reporta à 
seguinte nota na frase: ‘É conveniente sancionar ulteriormente o vínculo conjugal através da 
religião?’ do Sr. Preg. Zöller: ‘Que é esclarecimento (Aufklärung)?’ Esta pergunta que é 
quase tão importante como ‘Que é a verdade?’, deveria ser respondida, antes de se começar 
a esclarecer (aufklären)! Contudo, ainda não a vi respondida em nenhuma parte’” (KANT, 
1988, p.100). 
18 “Imaginemos que a Berliniche Monatsschrift ainda existe (sic) em nossos dias e que ela 
coloca para seus leitores a questão: ‘o que é a filosofia moderna?’ Poderíamos talvez 
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Aufklärung é apresentado logo na primeira linha do texto e possibilita 
pensar parte da sua obra em estreito diálogo com “Was ist Aufklärung?”. Diz 
o filósofo alemão: “Esclarecimento [“Aufkärung”] é a saída do homem de 
sua menoridade da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a 
incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro 
indivíduo”20. Seria pouco provável que Kant tivesse mudado sua concepção 
entre os dois anos que separam a publicação de Was ist Aufklärung e a 
publicação da GMS, também por retomá-lo posteriormente21: o uso legítimo 
razão para romper com a menoridade  (no caso do texto publicado em 
1784) e a elaboração de um teste moral ou imposição moralista que guiaria 
as ações (no caso de certa interpretação da GMS, 1785). 

Seguindo certa linha da razão que trata da importância do texto de 
1783/84 ao período crítico kantiano22, o momento da elaboração das 
Críticas se daria pela “necessidade”: por isso, elas responderiam, em 
consonância entre a liberdade e razão, problemas que devem ser 
retomados pelo homem por seu lugar de destaque. Responderiam a algo 
que em Was ist Aufklärung Kant tratou como lema, mas que parece ser 
também uma conclamação: “Sapere aude!23”. A razão pode fazer o exame 
de si própria ao se questionar por seu uso legítimo, o uso público e privado 
de si. Por isso, Kant se propõe uma questão: “‘vivemos em uma época 
esclarecida [aufgeklärten]’?, a resposta será: ‘não, vivemos em uma época 
de esclarecimento [‘Aufklärung’]”24. Em matéria religiosa, o afastamento da 
“metafísica” foi o que permitiu a sua fundamentação ser destinada para 
todos os seres racionais, em lugar de uma prática moral fundamentada em 
um credo, por exemplo. Sabendo que o esclarecimento se tornou possível 

																																																																																																																																	
responder-lhe em eco: a filosofia moderna é a que tenta responder à questão lançada, há 
dois séculos, com tanta imprudência: Was ist Aufklärung?” (FOUCAULT, 2008, p.335). 
19 Entre os filósofos que retomam o texto podem ser citados Adorno e Horkheimer em 
“Dialética do Esclarecimento”; Michel Foucault, em especial “O Governo de si e dos Outros”. 
No Brasil, o pesquisador Sergio Paulo Rouanet foi responsável por retomar o tema em seus 
trabalhos. 
20 KANT, 1988b, p.100 – ênfase do autor. 
21 No parágrafo 40 da “Crítica da Faculdade do Juízo” (1790) Kant retoma ao tema da 
Aufklärung ao expor as máximas do entendimento humano e ao expor sobre o preconceito e 
superstição: “libertação da superstição chama-se Esclarecimento” (KANT, 1995, p.140-141 – 
grifos do autor). 
22 cf. FOUCAULT, 2008, p.340. 
23 KANT, 1988b, p.100. “Ouse Saber!”. 
24 KANT, 1988b, p.112. 
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(e necessário) nesse “século de Frederico”, o homem pode se compreender 
como privilegiado enquanto motivador das três críticas kantianas25 (e 
escritos do período crítico).  

Embora sem a certeza de que uma ação possa ser desempenhada 
pelo dever, em lugar de o ser por inclinação, é esperado que esse também 
seja um problema da razão, ainda que não se possa esgotá-lo chegando a 
uma solução definitiva. O uso da razão não vai significar a resolução de 
certas questões, assim como a ação feita por dever não deve ser feita tendo 
como questão suplementar o resultado da ação que seja não ela mesma 
em sua confluência com o dever: “uma ação praticada por dever tem seu 
valor moral, não no propósito que com ela se deve atingir, mas na máxima 
que a determina”26. Cabe aqui o reforço para compreender que, atrás da 
ação por dever, há a possibilidade do exame da elaboração conceitual 
kantiana, então afirmada não como teste moral, mas como atividade própria 
da razão traçando os limites sobre como e sobre o que é preciso fazer27, 
parte do processo que leva a responder sobre o que é o homem. Do 
contrário,  

Se num ser dotado de razão e vontade a verdadeira finalidade na 
natureza fosse sua conservação, o seu bem-estar, numa palavra, 
sua felicidade, muito mal teria ela tomado as suas disposições de 

																																																													
25 Diz Foucault: “Kant dá três exemplos: estamos no lugar de menoridade quando um livro 
toma o lugar do entendimento, quando um orientador espiritual toma o lugar da consciência, 
quando um médico decide em nosso lugar a nossa dieta (observamos de passagem que 
facilmente se reconhece aí o registro das três críticas, embora o texto não o mencione 
explicitamente). Em todo o caso, a Aufklärung é definida pela modifição da relação 
preexistente entre a vontade, a autoridade e o uso da razão” (FOUCAULT, 2008, p.337). É 
necessário aqui fazer uma conjectura: ou Foucault incorre em um erro (pois, em 1783, Kant 
ainda não havia escrito as duas outras críticas) ou Foucault está analisando na passagem de 
“Was ist Aufklärung” e reconhece lá, como germinando, o projeto crítico kantiano, sobre o 
que foi escrito e o que viria ser escrito. 
26 KANT, 2007, p.30 – grifos do autor. 
27 “deixo aqui de parte todas as ações que são logo reconhecidas como contrárias ao 
dever, posto possam ser úteis sobre este ou aquele aspecto; pois nelas nem sequer se põe 
a questão de saber se foram praticadas por dever, visto estarem até em contradição com 
ele” (KANT, 2007, p.27 - grifo nosso). Conforme a passagem, poderia ser anexada uma 
pontuação que talvez seja importante para outras discussões acerca do dever (poderia ser 
mera questão de tradução, mas, ainda assim, não retiraria a reflexão): quem reconhece a 
ação como contrária ao dever (o próprio agente possuidor ou um observador – 
especialmente se se considerar o problema da autonomia)? 
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escolher a razão da criatura para executora destas suas 
intenções28. 

Retomando o propósito desta pesquisa quanto a leitura da GMS 
mediante a presença de certos aspectos do texto de 1783, Was ist 
Aufklärung, a depuração iniciada por Kant pode ser compreendida 
inicialmente como uma adoção do procedimento crítico do autor, naquilo 
que tange conhecer os limites sob os quais o homem se mantém. Mas, 
recordando o texto de 1783, e analisando mais atentamente a GMS, pode-
se também fazer romper com algumas leituras apressadas29. Em Was ist 
Aufklärung, Kant expõe sua compreensão de que “o homem é o próprio 
culpado dessa menoridade se a causa dela não se encontra na falta de 
entendimento, mas na falta de coragem de servir-se de si mesmo sem a 
direção de outrem”30. As marcas deixadas no texto reforçam a culpa que 
deve ser assumida por aquele que não faz uso do entendimento (Verstand) 
relegando à terceiros a tomada de decisão, pois a menoridade traz consigo 
a comodidade: “se tenho um livro que faz as vezes de meu entendimento, 
um diretor espiritual que por mim tem consciência, um médico que por mim 
decide a respeito de minha dieta, etc. Então não preciso esforçar-me eu 
mesmo”31. A culpa só é denunciada quando a razão que um homem tem é 
posta à sombra das decisões, que este homem deixa de tomar em face ao 
uso da decisão de outro. 

Kant imiscui da culpa aquele para quem há a “falta de 
entendimento”, esse, sem o são entendimento (Gesund Verstand), não 
poderia ver traçar o movimento sobre os limites daquilo que é possível 
conhecer, como é devido agir e o que se pode esperar. Por outro lado, 
aquele para quem não falta o entendimento, ele é o culpado por se colocar 
na cômoda posição da menoridade: pois “a preguiça e a covardia são as 
causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a 
natureza de há muito os libertou de uma direção estranha (naturaliter 
maiorennes), continuam no entanto de bom grado menores durante toda a 

																																																													
28 KANT, 2007, p.24 – grifos do autor. 
29 “So read, it may seem that the whole point of that discussion is to put forward a test for the 
moral worth of actions. This misconception then nourishes the perception that Kant’s ethics is 
disturbingly moralistic” (BARON, 2006, p.71). 
30 KANT, 1988b, p.100 – grifos do autor. 
31 KANT, 1988b, p.100-103. 
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vida”32. Os limites sob os quais os homens se mantém são postos não pelos 
outros, mas pela atividade própria do uso irregular da razão. Em uma 
exemplificação dada na GMS, Kant aponta para algo semelhante: “ser 
verdadeiro por dever é uma coisa totalmente diferente de sê-lo por medo 
das consequências prejudiciais”33. Em ambos os casos, é necessário que 
ocorram rompimentos: medo, preguiça ou covardia colocam a atividade do 
homem diametralmente oposta à aquela leva até a autonomia (ou pelo 
dever que é assim discernido pela razão). Novamente e retornando Baron 
(2007), pode se conceber a discussão feita por Kant como devida a 
necessidade de expor os conceitos. Medo, covardia e preguiça não auxiliam 
na tomada das decisões, pelo contrário, fazem com que o agente se afaste 
do uso legítimo da razão e se aproxime da inclinação à satisfação imediata. 
Assim como 

A inocência é uma coisa admirável; mas é por outro lado muito triste 
que ela se possa preservar tão mal e se deixe tão facilmente 
seduzir [...]. O homem sente em si mesmo um forte contrapeso 
contra todos os mandamentos do dever que a razão lhe representa 
como tão dignos de respeito: são as suas necessidades e 
inclinações, cuja total satisfação ele resume sob o nome de 
felicidade. Ora a razão impõe as suas prescrições, sem nada aliás 
prometer às inclinações, irremitentemente, e também como que 
com desprezo e menoscabo daquelas pretensões tão tumultuosas e 
aparentemente tão justificadas (e que se não querem deixar 
eliminar por qualquer ordem)34. 

Então expostas e asseguradas as bases tanto da Filosofia Moral que 
almeja Kant como, também, assegurado o lugar de destaque da razão em 
seu uso legítimo, podem ser abertos diálogos com o restante da GMS. 
Conforme foi explorado por Kant durante a sua exposição, a discussão feita 
sobre a ação é então pautada nesse dever e não em imposições ou 
experiências de terceiros. Não será mais necessário submeter os homens 
às leis se as “leis” partem deles mesmos mediante o uso que fazem da 
razão. Se antes o “princípio supremo do dever era irremediavelmente 
perdido”35 por estar fundamentado nos interesses, a ação feita por dever é 

																																																													
32 KANT, 1988b, p.100. 
33 KANT, 2007, p.34. 
34 KANT, 2007, p.37. 
35 KANT, 2007, p.75. 
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uma ação que não se faz por imposição de outro, não se faz se não por 
meio do dever reconhecido pelo entendimento como fonte do valor moral, 
fundamento do princípio autônomo da vontade36. Então, fazendo um 
contraponto com o que impediria certas ações (medo, covardia, inclinações, 
etc), somos apresentados a uma conclamação a agência: agir por dever; 
fazer o uso legítimo da razão; ousar saber; agir como que “fazendo” da 
ação uma lei universal, etc. 
Considerações Finais  

Como pode ser lido, ainda que Kant tenha tido os cuidados 
metodológicos na depuração da Filosofia e na elaboração de sua Filosofia 
Moral, leituras diversas são possíveis a partir de sua obra. Pode-se 
argumentar que, primeiramente, leituras diferentes são comuns no plano 
filosófico. Não as fazer ou as impedir teria como resultado eleger certos 
livros, domínios e pensadores como guias de consciência e, quiçá, impedir 
gerações futuras de alcançar o progresso37. Logo, a questão estaria menos 
em fazer tais leituras e mais sob a forma como elas podem ser feitas, isto é: 
mediante a quais usos da razão (privado ou público). E, dito dessa forma, é 
proveitoso que as leituras possam ser feitas no sentido de apontar os erros 
e limites de certo pensamento. 

Quanto às leituras elaboradas sobre a Aufklärung, tema discutido 
enquanto definidor de uma postura filosófica que tem sido retomado desde 
o século XVIII, uma atitude de modernidade38, ela tem lugar assegurado por 
opor a menoridade (da qual podemos ser culpados) ao uso legítimo da 
razão. O lema da Aufklärung, então, pode ser compreendido como um 
chamado aos seres racionais para que façam o uso legítimo da razão, 
numa postura de romper com a preguiça, medo, inocência, comodidade, 
etc. É aos seres racionais que Kant havia deixado a incumbência do exame 
das ações. “Sapere aude!”, ousar fazer uso da razão, no primeiro parágrafo 
de Was ist Aufklärung (logo, na introdução do texto), então poderia ser 
compreendido em relação com o propósito e discussão para se chegar à 
uma máxima39. A complexidade da ação, vista antes como moralista, tende 

																																																													
36 KANT, 2007, p.75. 
37 Levando em consideração que se colocar Kant no plano de suas próprias discussões 
sobre a Aufklärung e o progresso (cf. KANT, 1988b). 
38 FOUCAULT, 2008, p.344. 
39 KANT, 2007, p.31. 
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a outra leitura quando observada em relação com o uso legítimo da razão, 
pelos seres racionais: eles podem agir por terem depurado seus desejos, 
suas inclinações, confiantes na racionalidade que indica o dever que 
motivará a ação e que é base para uma boa vontade. 

A leitura da GMS não deve se furtar de ser feita mediante o diálogo 
com outros escritos kantianos do período crítico. Isso pode revelar o caráter 
que o autor tentou apresentar para aqueles escritos, mas, também, permite 
uma investigação sobre o modo como Kant havia pensado aquele momento 
“iluminista”: não esclarecido, mas em processo de se esclarecer (e que 
necessitaria de bases para que tal processo pudesse ocorrer). A forma 
como Kant depura sua filosofia na GMS e, depois, como ele constrói sua 
fundamentação da moral, não sem motivos, marcam o lugar de importância 
do filósofo para a Filosofia ocidental, em especial pelo “momento” que ele 
próprio se põe a analisar: a postura de sua Filosofia no período crítico 
responderia afirmativamente a necessidade do rompimento com a 
menoridade, medo, covardia, etc.: um período de esclarecimento, um 
período que requisitava a ousadia e uso legítimo da razão. Então, a GMS 
não poderia se furtar em trazer para o uso razão as motivações para o agir. 
Assim, poderia ser também ela, a GMS, uma continuidade da crítica à 
heteronomia. 
Referências 
ADORNO, Theodor W; HORKHEIMER, Max. Dialética do Esclarecimento: 
fragmentos filosóficos. s/ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1985. 
BARON, Marcia. “Acting from Duty (GMS, 397-401)”. In. HORN, Christoph; 
SCHÖNECKER, Dieter (orgs.). Groundwork for the Metaphysics of Morals. 
Berlin; New York: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, D-10785 Berlin, 2006. 
p.72-92. 
CAYGILL, Howard. Dicionário Kant. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000. 
FOUCAULT, Michel. Arqueologia das ciências e história dos sistemas de 
pensamento. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. [Ditos & 
Escritos, v. 2]. 
______. Arte, Epistemologia, Filosofia e História da Medicina. ed. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2011. [Ditos & Escritos, v. 7]. 



Anais do V Congresso de Filosofia Moral e Política 

139 

______. O governo de si e dos outros: curso no Col1ège de France. 1ª. ed. 
São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010. [Obras de Michel Foucault]. 
______. “O que é a crítica? [Crítica e Aufklärung]. Trad.: Gabriela Lafetá”. 
In: Bulletin de la Société française de philosophie, v.82, n.2, p.35-63, avr/juin 
1990. 
KANT, Immanuel. O conflito das faculdades. s/ed. Lisboa: Edições 70, 1993. 
______. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. s/ed. Lisboa: 
Edições 70, 2007.  
______. Prolegómenos a toda a Metafísica futura que queira apresentar-se 
como Ciência. s/ed. Lisboa: Edições 70, 1988a. 
______. Textos Seletos. 2ª. ed. Petrópolis: Editora Vozes, 1988b. 
______. Crítica da Faculdade de Juízo. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1995. 
LEBRUN, Gérard. Kant e o Fim da Metafísica. 2ª ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2002. 
ROUANET, Sérgio Paulo. As razões do Iluminismo. 2ª. ed. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1987. 
SCHÖNECKER, Dieter; WOOD, Allen W. A “Fundamentação da Metafísica 
dos Costumes” de Kant: Um comentário introdutório. 1ª. ed. São Paulo: 
Edições Loyola, 2014. 
 



	

DAVID BRINK E A RESPOSTA AO ARGUMENTO DA RELATIVIDADE E 
AO ARGUMENTO DA ESTRANHEZA DE MACKIE 

 
Diego Echevenguá Quadro* 

 

 
 
Introdução 

O objetivo do nosso presente texto é apresentar as respostas do 
filósofo moral David O. Brink aos argumentos antirrealistas em ética 
empregados por J.L. Mackie: o argumento da relatividade e o argumento da 
estranheza.  Iniciaremos com a questão do realismo moral em metaética, 
depois passaremos para a explicação de ambos os argumentos 
empregados por Mackie, e, por fim, apresentaremos as respostas de David 
Brink a Mackie e sua defesa de uma teoria funcionalista da moral como 
suporte para o seu realismo moral. 
Realismo, ceticismo e moral 

O realismo moral deve ser entendido como uma variante específica 
do que podemos chamar de realismo global: a tese metafísica de que 
existem fatos independentes de nossa percepção, e de que estes fatos são 
logicamente autônomos em relação às nossas crenças e evidências para 
eles. No domínio da ética esta tese metafísica é entendida como sendo a 
tese de que existem fatos morais objetivos e que as proposições da ética 
são dotadas de um conteúdo cognitivo que pode ser verdadeiro ou falso. 
Podemos definir o realismo moral como constituído de três premissas 
fundamentais e que constituem o núcleo epistemológico e ontológico do 
realismo moral: 

P1: Existem fatos morais. 
P2: Fatos morais são ontologicamente e logicamente independentes. 
P3: Proposições da ética possuem valor cognitivo de falsidade ou 

veracidade. 

																																																													
* Graduado em Filosofia pela Universidade Federal de Pelotas. Acadêmico vinculado ao 
Programa de Pós-Graduação em Filosofia na UFPel.  
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Para o realismo moral a relação que liga a existência de fatos morais 
com as proposições que enunciam tais fatos é uma relação lógica e 
ontológica1. Isto implica que os termos utilizados nos discursos morais como 
“correto”, “errado”, “justo”, “injusto” e etc. correspondem às propriedades e 
às relações dessas propriedades com os fatos morais existentes. Nossas 
melhores teorias morais possuem valor explicativo na medida em que 
correspondem a tais fatos e a maneira em que as propriedades de tais fatos 
estão encadeadas em nossas práticas morais. 

O ceticismo moral pode ser entendido como uma tese restrita do 
ceticismo aplicada ao campo do conhecimento moral. Podemos 
compreender o ceticismo moral como sendo a negação da existência de 
fatos morais independentes e a existência de valores objetivos no domínio 
da ética. Como uma tese restrita do ceticismo o ceticismo moral pode ou 
não implicar um compromisso com o ceticismo global. Atrelada a uma 
concepção de ceticismo global o ceticismo na moral é a negação radical da 
existência de qualquer fato moral, como o ceticismo global é a negação da 
existência de qualquer fato independente. Enquanto uma tese cética restrita 
ao campo da moral o ceticismo moral é apenas a negação da existência de 
um tipo determinado de fatos e propriedades: os morais. Portanto, o 
ceticismo restrito ao campo da moral não assume o compromisso 
ontológico e epistemológico de negar a totalidade dos fatos possíveis sobre 
o mundo, mas apenas os fatos restritos ao domínio da moral. 

Sem dúvida tal tese é uma espécie de ceticismo deflacionado, pois 
não assume o radicalismo epistemológico de negar todos os fatos possíveis 
sobre o mundo. Dessa forma, o compromisso ontológico assumido é bem 
menos problemático, o cético restrito à moral pode negar a existência de 
fatos e valores morais objetivos e ao mesmo tempo aceitar o realismo sobre 
o mundo empírico e o discurso das ciências empíricas como a melhor forma 
de compreender a realidade. O ceticismo aplicado à ética afirma que existe 
um problema com o realismo no âmbito da ética, problema este que não é 
identificado em relação a outras disciplinas como a ciência, a lógica e a 
matemática. Dentro desta perspectiva de ceticismo o realismo é uma tese 

																																																													
1 Devo tais considerações ao texto seminal de Richard Boyd: How to be a Moral Realist. O 
download do texto pode ser feito neste site: 
<https://www.researchgate.net/publication/240034001_%27How_to_Be_a_Moral_Realist%27
>. 
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plausível em várias outras áreas, mas apresenta problemas de objetividade 
quando tentamos aplicar seus parâmetros à ética e à investigação moral. 

No livro de Mackie Ethics: Inventing Right and Wrong encontramos 
uma defesa desse segundo tipo de ceticismo, um ceticismo aplicado 
unicamente ao domínio da moral. Mackie utiliza o ceticismo moral como 
uma tese antirrealista para a negação de valores objetivos. Para Mackie 
uma visão de mundo coerente e plausível não abarca a existência de 
valores objetivos, o tecido da realidade e a estrutura do mundo não 
comportam fatos, valores e propriedades morais. A partir dessa perspectiva 
ontológica fatos morais e propriedades constitutivas desses fatos não 
possuem estatuto ontológico, e, dessa forma, não fazem parte de uma visão 
de mundo científica e moderna. Sendo assim, há um déficit de objetividade 
que é constitutivo e imanente ao discurso moral que não encontramos em 
outras áreas e domínios de investigação. Mackie compreende desta forma o 
ceticismo moral: 

Primeiro, o que eu chamei de ceticismo moral é uma doutrina 
negativa, não uma doutrina positiva: diz o que não existe, não o que 
existe. Diz que não existem entidades ou relações de certo tipo, 
valores objetivos ou requerimentos, que muitas pessoas 
acreditaram existir. É claro, o cético moral não pode deixar tudo 
como está. Se sua posição deve ser plausível, ele deve fornecer 
uma abordagem que de conta de explicar como as outras pessoas 
incorreram naquilo que ele considera um erro, e esta abordagem 
deve incluir algumas sugestões positivas sobre como valores falham 
em ser objetivos, sobre o que foi tomado como erro, ou sobre o que 
levou a crenças falsas sobre valores objetivos. Mas isto será um 
desenvolvimento da teoria, não seu núcleo: seu núcleo é a 
negação. Segundo, o que eu chamei de ceticismo moral é uma tese 
ontológica, não uma tese linguística ou conceitual. Não é, como a 
doutrina chamada de subjetivismo moral, uma visão sobre o 
significado dos juízos morais2. 

Contudo, este segundo tipo de ceticismo - ceticismo aplicado ao 
caso específico do realismo moral - possui certa fraqueza frente ao realismo 
moral. Cabe ao cético moral o ônus da prova de que o realismo na moral 
possui um déficit de objetividade. Por que devemos conceder um estatuto 
																																																													
2 MACKIE, J.L. Ethics: Inventing Right and Wrong. New York: Penguin Books, 1990, p.17-18. 
A tradução dos trechos citados é de responsabilidade do autor do artigo. 
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epistêmico diferenciado ao realismo na moral do que na ciência? Esta 
posição inicial assumida pelo antirrealista na ética enfraquece sua posição 
teórica. Ao aceitar que o realismo é uma tese plausível em muitos domínios 
investigativos, mas não na ética e na moral o cético precisa mostrar o 
porquê dessa falta de objetividade na ética. Cabe ao cético apresentar as 
razões para esse cenário epistêmico menos objetivo que o discurso moral 
apresenta frente aos outros domínios do saber. 

Outro ponto que o cético deve dar conta é o fato de que em nossas 
práticas morais hodiernas o realismo moral é simplesmente pressuposto. Ao 
agirmos tomamos como dado que nossas ações são corretas ou erradas de 
forma independente da escolha que fazemos. Mackie é sensível a este 
ponto, por isso assume que o seu ceticismo toma a forma de uma teoria do 
erro; tal teoria deve oferecer razões de por que o compromisso 
epistemológico com a ideia da objetividade dos valores é equivocado.  

A pretensão de objetividade, no entanto, enraizada na nossa 
linguagem e pensamento, não é autovalidante. Ela pode e deve ser 
questionada. Mas a negação dos valores objetivos terá de ser 
apresenta não como o resultado de uma abordagem analítica, mas 
como uma "teoria do erro", uma teoria que embora a maioria das 
pessoas ao fazer julgamentos morais afirmem, entre outras coisas, 
estar apontando para algo prescritivamente objetivo, essas 
afirmações são todas falsas. É isso que faz o nome “ceticismo 
moral” apropriado3. 

Esta segunda versão de ceticismo que Mackie apresenta vem 
balizada por duas formas de argumentação. A primeira apela para a 
questão de que muitas das nossas disputas morais demonstram não 
encontrar uma resolução aparente; esta argumentação assume o nome de 
argumento da relatividade, e lava em conta que o desacordo moral sobre 
questões práticas é de certa forma mais forte que sobre outras questões. A 
segunda forma de argumentação apela para a questão de que valores 
objetivos são “misteriosos” em relação ao tecido da realidade e à estrutura 
do mundo; esta argumentação recebe o nome de argumento da estranheza. 
Mackie usa ambos os argumentos contra a tese do realismo moral e para 
fortalecer sua tese de um ceticismo moral de segunda ordem. Veremos 
agora ambas as argumentações de forma detalhada.  

																																																													
3 Ethics: Inventing Right and Wrong, p.35. 
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Mackie e o argumento da relatividade e o argumento da estranheza 
Mackie lança mão desses dois argumentos para sustentar sua 

postura antirrealista em relação à objetividade da moral. O primeiro destes 
argumentos é o argumento da relatividade, e se vale da variabilidade e 
diversidade de perspectivas e avaliações morais entre diferentes culturas 
para concluir que não existem fatos morais, apenas diferenças de atitudes, 
abordagens e visões em relação à moral. 

Discordância sobre códigos morais parece refletir a adesão das 
pessoas e participação em diferentes modos de vida. A ligação 
causal parece ser, principalmente, que versa: é que as pessoas 
aprovam a monogamia porque participam de uma forma 
monogâmica de vida, em vez de que elas participam de uma forma 
monogâmica da vida, porque elas aprovam a monogamia. Claro, os 
padrões podem ser uma idealização do modo de vida a partir da 
qual eles surgem: a monogamia em que as pessoas participam 
pode ser menos completa, menos rígida, do que aquela que são 
levados a aprovar. Isso não quer dizer que os juízos morais são 
puramente convencionais. É claro que há e houveram hereges e 
reformadores morais, pessoas que se voltaram contra as regras 
estabelecidas e práticas de suas próprias comunidades por razões 
morais, e muitas vezes por razões morais que nós endossaríamos. 
Mas isto pode geralmente ser entendido como a extensão, de modo 
que, apesar de nova e não convencional, parecia a eles que seria 
necessário para a consistência, de regras para as quais eles já 
haviam aderido como decorrente de uma forma de vida existente. 
Em suma, o argumento da relatividade tem alguma força 
simplesmente porque as variações reais nos códigos morais são 
mais facilmente explicadas pela hipótese de que elas refletem 
formas de vida do que pela hipótese de que elas expressam as 
percepções, a maioria delas seriamente inadequada e mal 
distorcida, de valores objetivos4. 

Mackie compreende que a tese da relatividade, entendida como a 
manifestação do desacordo moral entre diferentes culturas e comunidades, 
não implica necessáriamente em ceticismo. Não é por que há desacordo 
em outras áreas como as ciências empíricas que tais áreas do saber 
carecem de objetividade. O que Mackie parece querer dizer é que o 

																																																													
4 Ethics: Inventing Right and Wrong, p.36-37. 
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desacordo no campo da moral é de certa forma mais fundamental e 
corrosivo para a objetividade do que em outras áreas do saber como as 
ciências naturais. O realismo na ciência apenas pressupõe que grande 
número de disputas podem ser resolvidas em princípio, na ciência estas 
disputas aparecem como mais facilmente cabíveis de resolução, enquanto 
que na moral parece haver a possibilidade de uma inconclusão em relação 
às principais disputas. A incomensurabilidade dos valores morais parece ser 
uma realidade hodierna no campo da moral. 

Podemos inferir desta tese da relatividade dos valores que ações 
consideradas corretas ou equivocadas a partir de um ponto de vista moral 
são assim consideradas apenas contigentimente. Aliado a isso Mackie 
comprime contra o realista moral a noção de que disputas morais são de 
fato disputas, ou seja, não existe um pano de fundo moral comum que pode 
servir de terreno seguro para um embate entre incomensuráveis no âmbito 
da moral. Enquanto as ciências naturais possuem em suas disputas um 
pano de fundo compartilhado que serve de platô para disputas e embates 
no campo da ciência entre diferentes teses e teorias, na moral a 
variabilidade de códigos e decálogos morais apenas evidencia a ausência 
de qualquer terreno comum que possa servir de base para as disputas 
morais entre distintas comunidades. A incomensurabilidade dos valores é a 
regra na ética e na moral, enquanto que na ciência encontramos uma 
situação litigiosa bem menos evidente. 

Sendo assim, Mackie pressiona contra o realismo na moral a tese da 
relatividade dos valores morais. Seu modelo de objetividade e investigação 
precisa é o modelo das ciências empíricas, que nos permite, por 
comparação e analogia com o discurso moral, observar e detectar um 
grande défict de objetividade por parte do discurso ético-moral. Para Mackie 
esta é a força lógica do argumento da relatividade. 

Enquanto o argumento da relatividade apela para a tese do 
desacordo amplo entre distintas visões de mundo em relação à moral, o 
argumento da estranheza apela para a ideia de que fatos e propriedades 
morais objetivos teriam de ser de uma natureza ontológica tão distinta das 
propriedades naturais que seriam “estranhos” e precisaríamos de uma 
faculdade quase sobrenatural para acessarmos estes fatos. Dessa maneira, 
possuímos boas razões a posteriori para rejeitarmos a tese do realismo 
moral. O argumento da estranheza é um argumento que possui dois níveis 
argumentativos, o primeiro é ontológico e afirma que o realismo moral é 
uma doutrina ontologicamente estranha, pelo fato de que valores objetivos 
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teriam de ser de um tipo totalmente diverso das propriedades que 
encontramos no mundo natural; o segundo nível argumentativo é 
epistemológico e deriva do compromisso ontológico que o realista moral 
supostamente assume, se é verdade que propriedades morais são 
ontologicamente estranhas, então seria necessário um tipo diferente de 
cognição por parte dos humanos para garantir o acesso epistêmico e 
cognitivo a essas propriedades. 

As Formas de Platão dão uma imagem dramática do que valores 
objetivos teriam de ser. A Forma do Bem é tal que o seu 
conhecimento fornece ao conhecedor tanto um sentido e um motivo 
primordial; algo ser bom conta a pessoa que conhece este bem 
como persegui-lo e o motiva para persegui-lo. Um bom objetivo 
seria visto por qualquer um familiarizado com ele, não por causa de 
qualquer fato contingente que esta pessoa, ou cada pessoa, é 
constituída de tal forma que deseja esse fim, mas justamente 
porque o fim “tem-de-ser-perseguido” esta de certa forma 
incorporado a ele5. 

Vemos nesta passagem que para Mackie valores morais teriam de 
ser de uma espécie similar às Formas de Platão para que pudessem ser 
objetivos. O acesso epistêmico a esses valores deveria garantir ao sujeito 
não apenas o conhecimento do bem ou do caminho correto a seguir, mas 
também motivar o sujeito a agir de acordo com esse bem. Podemos 
perceber então que Mackie atrela à parte epistemológica do argumento da 
estranheza o comprometimento com o internalismo por parte do realista 
moral. O internalismo em metaética é a tese de que propriedades morais e 
fatos morais necessariamente devem motivar ou fornecer razões para o 
sujeito agir. Sendo assim, para Mackie o realismo moral é uma tese 
inflacionada de um ponto de vista metafísico, pois assume que fatos morais 
e propriedades morais devem ser objetivamente prescritivos. 

Apesar de Mackie não ser claro em relação ao tipo de internalismo 
que o realista moral deve assumir, podemos fazer uma dupla distinção 
categorial para melhor compreendermos a posição internalista. A tese 
internalista de que o conhecimento de fatos morais necessariamente 
motivam o agente para realizar determinada ação pode ser entendida como 
internalismo motivacional; a tese internalista de que o conhecimento de 
fatos morais necessariamente fornecem ao indivíduo razões para agir 
																																																													
5 Ethics: Inventing Right and Wrong, p.40. 
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moralmente pode ser compreendida como internalismo de razões. A tese 
externalista não aceita nenhum dos dois tipos de internalismo.6 Para Mackie 
no campo da filosofia moral o realismo moral esteve sempre comprometido 
com uma forma de internalismo. Mackie cita os exemplos de Platão, Hume 
e Sidgwick como internalistas presentes na história da filosofia moral. Dessa 
maneira, alguma forma de internalismo estaria atrelada ao senso comum 
moral tradicional. 

Vemos que para Mackie o realista moral está comprometido com 
uma tese realista inflacionada que o força a assumir vários compromissos 
metafísicos, como o do dualismo ontológico, no qual propriedades morais 
são tão diferentes que devem pertencer a um reino ontológico distinto; o 
compromisso com a categoricidade e universalidade das proposições 
morais que devem superar e se colocar num nível acima dos 
particularismos morais e a tese do internalismo, em que fatos morais 
necessariamente motivam ou apresentam razões para que o agente inicie 
uma ação moral. Tais compromissos são fortes e fazem com que o realismo 
moral apresentado por Mackie assuma uma roupagem metafisicamente 
inflacionada. A partir de agora apresentaremos a resposta do filósofo moral 
David O. Brink ao argumento da relatividade e estranheza, onde o filósofo 
busca mostrar que a percepção de Mackie sobre o que seria um 
compromisso teórico com um tipo de realismo moral não necessita de um 
compromisso metafísico tão forte para que o relalismo na moral seja o caso. 
Nos concentraremos principalmente na refutação de ambos argumentos 
que Mackie utiliza contra o realismo na moral por parte de Brink. Por fim, 
traremos a tese de Brink que busca defender o realismo moral através de 
uma teoria funcionalista da moral. 
David Brink e a crítica ao argumento da relatividade 

O tipo específico de ceticismo que Mackie esposa considera que a 
relatividade no que tange a códigos morais, valores e concepções de bem é 
a melhor explicação para o desacordo moral, seja dentro de determinadas 
comunidades ou entre distintas sociedades. É claro que Mackie reconhece 
que a mera existência do desacordo em determinada área não implica na 
verdade do ceticismo. Tomemos o exemplo da ciência, a existência da 
discordância e do conflito de teses dentro de uma comunidade científica 
																																																													
6 BRINK, David O. Moral Realism and The Sceptical Arguments from Disagreement and 
Queerness. Australasian Journal of Philosophy, v.62, n.2; June 1984, p.113. 
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não implica que devemos assumir o antirrealismo científico como a melhor 
explicação para a existência do desacordo. O que Mackie acredita é que o 
desacordo dentro da ética é mais forte do que em outras áreas. A existência 
de conflitos morais insolucionáveis é o que para Mackie faz com que o 
ceticismo moral seja a melhor explicação para a existência do desacordo 
dentro da ética. Simplesmente não existem fatos morais que poderiam 
balizar nossa investigação e mediar através de critérios objetivos nossas 
disputas morais. Para Mackie a relatividade dos valores é o que se encontra 
por trás de toda variabilidade de concepções morais distintas. Não existe 
um solo comum no qual diferentes comunidades poderiam partilhar 
princípios morais de primeira ordem, o que existe é um terreno movediço e 
inconstante de valores diversos e contingentes. Sendo assim, na moral o 
desacordo assume uma dimensão mais fundamental do que em outras 
áreas. Não se trata de aplicar princípios morais comuns a todos em distintas 
circunstâncias e sociedades, para Mackie disputas morais são disputas 
autênticas. A relatividade dos valores para Mackie é a explicação mais 
plausível para a natureza do desacordo moral e a argumentação que 
oferece menos compromissos epistêmicos e ontológicos fortes. 

Contudo, um realista moral, ao estilo de David Brink, não precisa 
comprar a tese de que para termos uma objetividade no campo da moral 
todos os conflitos autênticos devem ser solucionados. Tal argumentação 
atrela o realismo moral a uma concepção que parece sustentar que em um 
determinado ponto da investigação chegaríamos ao fim e a solução de 
todos os conflitos, algo pofundamente implausível. Da mesma forma que 
nas ciências naturais não encontramos um horizonte final para nossas 
investigações científicas, é implausível que na ética encontremos tal ponto 
de repouso investigativo.  

Brink argumenta de que nem todos os desacordos na moral são 
autênticos desacordos, dessa forma, estes são passíveis de serem 
solucionados. O realista moral para Brink precisa apenas assumir a 
existência de princípios morais de primeira ordem - princípios morais 
compartilhados - e que aplicados a distintas circunstâncias e lugares geram 
o desacordo. Mas a mera existência do desacordo não precisa ameaçar o 
realismo moral de forma definitiva. A moral não possue a mesma 
objetividade que opera no campo das ciências, pois é algo irredutivelmente 
humano, e se manifesta no domínio das ações e atitudes dos homens. Por 
sua essencia a moral é contingente. Contudo, a mera existência da 
contingência no domínio das ações não é suficiente para demitir toda a 
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inteligibilidade da esfera da moral. O realista moral pode dar conta do 
desacordo moral se sustentar que a maioria dos desacordos, ou pelo 
menos alguns deles, são passíveis de terem uma solução e uma resposta. 
A história está repleta de exemplos onde encontramos o consenso público 
sobre determinadas questões de ordem moral. A inaceitabilidade da 
escravidão e a igualdade de gênero são duas questões que são pontos 
pacíficos no nosso debate público e que encontraram uma solução na 
história da moral. É um pouco forçado imaginar que tais valores encontram 
respaldo unicamente dentro de uma comunidade (a ocidental) e que não 
gozam de um respeito crescente mesmo dentro das comunidades mais 
refratárias. 

Mas não há nenhum motivo forte para pensarmos que empates no 
campo da moral não são possíveis. A tese da incomensurabilidade dos 
valores não é uma ameaça direta à objetividade dos valores. Valores como 
liberdade e igualdade parecem ser incomensuráveis devido à constante 
dificuldade de reconciliá-los em um momento de equilíbrio, mas isso não 
parece atacar o fato de que ambos estes valores possuem um conteúdo 
cognitivo que pode ser asserido e atestado publicamente. O realista moral 
apenas precisa aceitar que algumas disputas morais autênticas são 
passíveis de serem resolvidas. 

Mackie acredita que a resolução de desacordos morais só é possível 
se concordarmos em relação aos princípios morais de primeira ordem. De 
acordo com Brink esta perspectiva assume uma noção de justificativa moral 
de via única. Princípios morais justificam juízos morais, mas não o contrário. 
No entanto, seguindo a argumentação de David Brink podemos apelar para 
uma concepção coerentista para a justificação moral.  

Assim como o acordo sobre os princípios morais gerais podem ser 
explorados para resolver divergências sobre casos morais 
particulares, acordos sobre casos morais particulares podem ser 
explorados para resolver divergências sobre princípios morais 
gerais. Idealmente, os trade-offs entre os diversos níveis de 
generalidade da crença será feito de tal forma a maximizar o 
compromisso inicial, a consistência geral, o poder explicativo, etc. 
Um modelo coerentista do raciocínio moral deste tipo torna muito 
menos plausível que divergências sobre os princípios morais são, 
em princípio, insolúveis7. 

																																																													
7 Moral Realism and The Sceptical Arguments from Disagreement and Queerness, p.116. 
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Devemos destacar aqui que o compromisso que Brink apresenta 
aqui é apenas com uma teoria coerentista no campo da justificação moral, 
pois o compromisso com uma teoria coerentista da verdade stricto sensu 
anularia seu realismo moral. Em seu modelo coerentista da justificação 
moral temos uma relação de bi-implicação entre princípios morais gerais e 
casos particulares. O filósofo moral que defende um tipo de realismo pode 
tirar vantagem disto. 

Mackie argumenta que, se o realismo moral fosse verdade, todas as 
disputas morais deveriam ser resolvidas, e uma vez que muitas 
parecem insolúveis, ele conclui que o realismo moral é falso. Mas o 
realista moral só precisa afirmar que as mais genuínas disputas 
morais são, em princípio, passíveis de serem resolvidas. Nem todos 
os desacordos morais aparentes são genuínos, porque algumas 
disputas morais aparentes refletem apenas a aplicação de 
princípios morais antecedentes compartilhados em diferentes 
circunstâncias. Nem todo verdadeiro litígio moral precisa ser mesmo 
em princípio resolvido, uma vez que os empates morais são 
possíveis e alguns valores morais objetivos podem ser 
incomensuráveis. Dessas disputas morais genuínas que o realista 
tem o compromisso de tratar como, em princípio, de serem 
resolvidas, algumas dependem de desacordos antecedentes sobre 
princípios morais, enquanto outras dependem de desacordo sobre 
os fatos não morais. O realista pode afirmar que o desacordo 
antecedente sobre princípios morais é, em princípio, resolvido por 
argumentos de coerência e que o desacordo sobre os fatos não 
morais é sempre, em princípio, possível de ser resolvido8. 

Muitos dos desacordos que Mackie acredita que inviabilizam a 
possibilidade de princípios morais de primeira ordem, compartilháveis por 
distintas comunidades, na verdade são desacordos sobre fatos não morais. 
E muitos desses desacordos resultam de um acesso epistêmico equivocado 
por parte dos sujeitos envolvidos na resolução desses desacordos. É 
plenamente razoável para um sujeito falhar em acessar um fato não moral. 
Temos vários exemplos de ações que fracassam, políticas públicas erradas 
e equivocadas por causa de seus efeitos não terem sido calculados de 
forma eficaz por parte de determinados indivíduos ou setores de uma 
sociedade. Não parece razoável seguir Mackie e afirmar que a melhor 
																																																													
8 Moral Realism and The Sceptical Arguments from Disagreement and Queerness, p.117-
118. 
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explicação para a natureza de desacordos morais profundos seja 
unicamente a natureza relativa desses mesmos valores. Há um conjunto de 
vetores importantes no campo da reflexão sobre a natureza dos valores que 
deve ser levada em conta como quais desacordos são realmente sobre 
fatos morais, o acesso epistêmico eficaz por parte de um sujeito 
cognitivamente competente e todo espectro de questões secundárias que 
matizam um debate público sobre questões de ordem moral.  

Não parece haver nenhum problema epistemológico profundo na 
resolução de questões de ordem não moral. Podemos resolver questões 
sobre desacordos que envolvem questões não morais. Apesar da polêmica 
de certas questões não morais elas são em princípio solucionáveis. 
Disputas morais muitas vezes se relacionam com questões desse tipo, e, 
dessa forma, podem ser resolvidas em princípio. David Brink acredita que 
com um repertório epistêmico coerentista aplicado à justificação moral 
podemos dar conta da natureza do desacordo moral e do problema do 
relativismo. Tal saída além de sofisticada parece assumir menos 
compromissos epistêmicos fortes do que aqueles atribuídos por Mackie ao 
realista moral. Abordaremos agora a crítica de Brink ao argumento da 
estranheza de Mackie.  
David Brink e a crítica ao argumento da estranheza 

O argumento da estranheza de Mackie possui dois níveis 
argumentativos, um metafísico e outro epistemológico. Mackie considera 
que os fatos morais deveriam ser ontologicamente distintos de todas as 
propriedades naturais que nós conhecemos, fatos morais teriam de ser sui 
generes se comparados com todos as outras propriedades que 
conhecemos; esta é a dimensão ontológica do argumento de Mackie. A 
dimensão epistêmica da argumentação de Mackie é derivada de sua tese 
ontológica sobre as propriedades morais: se as propriedades morais são 
ontologicamente “queer”, então nós precisaríamos de uma faculdade 
cognitiva distinta das que possuímos para que o acesso epistêmico a essas 
propriedades fosse garantido. 

Portanto, Mackie assume a verdade do materilismo enquanto tese 
ontológica sobre aquilo que é o caso. Tudo aquilo que não for uma 
propriedade natural não possui estatuto ontológico de acordo com o 
materialismo. Resta ao realista moral algumas alternativas; primeira, 
assumir a verdade do naturalismo e do materialismo e naturalizar as 
propriedades morais; segunda, assumir um pluralismo ontológico; e por fim, 



Agência, Deliberação e Motivação 

152 

apelar para a noção de superveniência das propriedades morais em relação 
às propriedades físicas. David Brink escolha a última alternativa, a tesa da 
superveniência. Propriedades morais estão em uma relação de 
superveniência com propriedades naturais. 

A tese da superveniência para Brink é capaz de explicar a relação 
das propriedades morais com as propriedades naturais sem assumir 
compromissos ontológicos e epistemológicos estranhos. A superveniência 
não pressupõe identidade, uma propriedade pode supervir sobre a outra 
sem que ambas sejam identicas. Uma relação de superveniência ocorre 
quando uma propriedade ou conjunto de propriedades é realizado de 
maneira causal por outra propriedade ou conjunto de propriedades. A 
relação de superveniência demanda que quando acontece uma mudança 
na propriedade-base isso implica em uma mudança necessária na outra 
propriedade que supervem a ela.  

Embora seja uma questão interessante em que consite a relação 
precisa entre a identidade da propriedade e superveniência, é 
bastante claro que uma propriedade pode supervir sobre outra sem 
que essas duas propriedades sejam idênticas. Uma relação 
superveniencia ocorre entre duas propriedades ou conjunto de 
propriedades apenas no caso de a propriedade ou conjunto de 
propriedades ser causalmente realizado pela outra propriedade ou 
conjunto de propriedades; a propriedade anterior ou conjunto de 
propriedades é a propriedade superveniente ou conjunto de 
propriedades, e a propriedade posterior ou conjunto de 
propriedades é a propriedade de base ou conjunto de propriedades. 
Superveniência implica que nenhuma mudança pode ocorrer na 
propriedade superveniente sem uma mudança que ocorra na 
propriedade base, mas também afirma uma reivindicação de 
dependência ontológica. Assumindo, como Mackie faz, que o 
materialismo é verdadeiro, todas as propriedades, em última análise 
supervem em relação a propriedades materiais ou físicas. As 
propriedades físicas são básicas no sentido de que todas as outras 
propriedades são nada para além de propriedades físicas. 
Propriedades biológicas, sociais, psicológicas e morais são todas 
realizadas fisicamente; elas são simplesmente diferentes tipos de 
combinações e arranjos de matéria que se combinam 
explicativamente9. 

																																																													
9 Moral Realism and The Sceptical Arguments from Disagreement and Queerness, p.120. 
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A tese da superveniência que Brink usa parece anular a necessidade 
de se estabelecer um compromisso com qualquer forma de dualismo 
ontológico. Brink está de acordo com Mackie sobre a verdade do 
materialismo, pois não há nenhum tipo de propriedades que estejam acima 
das propriedades naturais. Contudo, propriedades morais não podem ser 
consideradas como sendo ontologicamente simples, assim como não são 
simples propriedades mentais, fatos sociais e estados psicológicos. 
Propriedades morais em última instância podem ser ralizadas 
materialmente, pois estão atadas às propriedades naturais por uma relação 
de superveniência, mas possuem um domínio explicativo autônomo e 
próprio resguardado pelo caráter não tão reducionista que uma tese de 
superveniência implica. Como se dá a relação de superveniência entre 
propriedades morais e naturais é uma questão que aparece de forma 
distinta em diferentes teorias morais. Escolher qual dessas teses é a que 
possui melhor valor explicativo irá depender de qual das teorias morais 
fornece uma explicação suficiente e eficaz do conjunto de nossas crenças 
morais. 

Neste ponto Brink introduz sua defesa de uma teoria funcionalista da 
moral. Teorias funcionalistas possuem um domínio explicativo amplo e 
aplicável em distintas áreas. Encontramos teorias funcionalistas na biologia, 
psicologia, sociologia e economia. Para o funcionalismo o que conta como 
valor explicativo é o papel causal que determinada propriedade 
desempenha. O funcionalismo aplicado à moral afirma que propriedades 
morais operam de forma causal nas ações, práticas e atividades de um 
organismo humano de um sujeito moralmente competente. Da mesma 
forma que encontramos teorias funcionalistas na filosofia da mente, 
biologia, psicologia e etc. Brink argumenta: 

Da mesma forma, o realista moral pode alegar que as propriedades 
morais são propriedades funcionais. Ele pode afirmar que o que é 
essencial para as propriedades morais é o papel causal que elas 
desempenham nas atividades características de organismos 
humanos. Em particular, o realista pode alegar que as propriedades 
morais são aquelas que incidem sobre a manutenção e 
florescimento de organismos humanos. Manutenção e 
florescimento, presumivelmente, consistem em condições 
necessárias para a sobrevivência, outras necessidades associadas 
ao bem-estar básico, desejos de vários tipos e capacidades 
distintivamente humanas. Pessoas, ações, políticas, estados de 
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coisas, etc. irão sustentar “boas” propriedades morais apenas na 
medida em que contribuam para a satisfação destas necessidades, 
desejos e capacidades. Pessoas, ações, políticas, estados de 
coisas, etc. irão sustentar “más” propriedades morais apenas na 
medida em que eles não conseguem promover ou interferir com a 
satisfação destas necessidades, desejos e capacidades. Os 
estados físicos que contribuem para ou interferem com a satisfação 
destas necessidades, desejos e capacidades são os estados físicos 
em que, nesta teoria funcionalista, as propriedades morais, em 
última análise supervem10. 

Apelando para o papel causal que as propriedades morais operam 
na vida e na manutenção de um organismo humano o realista moral pode 
dar conta não só da questão sobre o que constitui uma propriedade moral, 
mas também da questão da motivação para o agir moral. Dentro dessa 
teoria funcionalista da moral podemos encontrar razões para crer que fatos 
morais irão prover os agentes com razões para agir. Uma teoria 
funcionalista da moral pode garantir ao externalismo uma forte justificação 
para a ação. Sujeitos morais encontram razões para agir em propriedades 
que garantem a manutenção e satisfação de suas necessidades, desejos e 
de seu bem-estar. Uma vez que as propriedades morais são aquelas que 
operam um papel causal na vida e na ação dos indivíduos, o realista moral 
pode se comprometer com a verdade do externalismo, e pela relação de 
superveniência que propriedades morais estabelecem com as propriedades 
naturais o realista pode afirmar que as propriedades morais não são 
“estranhas”, mas se instanciam através de relações semelhentes às que 
fatos econômicos, psicológicos e biológicos estabelecem com propriedades 
naturais, relações de superveniência. Sendo assim, não é o caso que o 
realista moral precisa comprar a tese de que propriedades morais são 
estranhas, pois são necessariamente objetivas e prescritivas. Agentes 
encontram em propriedades morais a possibilidade da realização de seus 
desejos e bem-estar, dessa forma, sujeitos encontram uma justificativa 
plausível para o seu agir. 

Todo mundo tem razão para promover o seu próprio bem-estar, e 
todos têm razão para promover o bem-estar dos outros, pelo 
menos, na medida em que o seu próprio bem-estar é amarrado com 

																																																													
10 Moral Realism and The Sceptical Arguments from Disagreement and Queerness, p.121-
122. 
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o deles. Presumivelmente, qualquer teoria plausível das 
necessidades humanas, desejos e capacidades irá mostrar que a 
satisfação destes desideratos para qualquer determinado indivíduo 
dependerá, em grande medida, do bem-estar dos outros. As 
pessoas têm necessidades e desejos de amizade e de amor para 
os benefícios da atividade cooperativa; elas também têm 
capacidades para a simpatia, benevolência e relações sociais. A fim 
de satisfazer essas necessidades sociais, desejos e capacidades, 
os agentes devem desenvolver e manter disposições sociais 
estáveis, e isso significa que eles muitas vezes têm razões para 
beneficiar os outros mesmo quando eles não sejam beneficiados 
pelo outro com sua acção. Assim, embora possa haver casos em 
que a manutenção ou a promoção do bem-estar humano não 
envolve nenhum benefício para o agente, há bosa razões para 
supor que o bem-estar humano e o bem-estar do agente, em geral, 
coincidem. Como esta teoria funcionalista do valor ilustra, o 
externalismo permite uma forte justificação da moralidade11. 

Através desta teoria funcionalista podemos também dar conta da 
natureza do desacordo moral. Disputas morais são tão difícies de 
responder, pois envolvem fatos sobre o bem-estar e o florescimento 
humano que estão radicadas em questões de extrema complexidade em 
distintos campos como o da economia, teoria social, psicologia e etc. A 
solução de disputas morais de primeira ordem depende da solução de 
problemas práticos nestes distintos campos, por isso o embate sobre 
questões morais é difícil e um terreno movediço. Mas não há nenhum 
impedimento epistemológico que nos leve a crer que a resolução de 
questões em tais domínios de investigação não seja possível; portanto, o 
realista moral pode afirmar que em princípio pelo menos algumas questões 
morais são passíveis de solução. 

Vemos assim que Mackie em seu antirrealismo ético emprega uma 
noção inflacionada de realismo moral, onde distintos compromissos 
ontologicamente fortes são assumidos. A defesa de que propriedades 
morais são sui generis parece implicar em uma defesa do intuicionismo por 
parte do realista moral, o que o levaria a assumir que propriedades morais 
não são naturais, o que por sua vez conduziria o realista a ter de defender 
uma faculdade especial para acessarmos estas propriedades estranhas. 
Mackie também parece assumir uma noção de desacordo moral por demais 
																																																													
11 Moral Realism and The Sceptical Arguments from Disagreement and Queerness, p.122. 
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comprometida com a impossibilidade de chegarmos a um consenso moral. 
No entanto, como vimos através da argumentação de Brink, o realista moral 
não precisa operar nessa chave interpretativa profundamente forte 
ontologicamente e epistemologicamente que Mackie opera. A relação de 
superveniência, como a que encontramos na biologia, psicologia, economia 
e outras ciências, pode dar conta na natureza das propriedades morais e a 
forma através da qual estas propriedades se instanciam. Uma teoria 
funcionalista da moral que opera com o papel causal que as propriedades 
morais operam na vida de um sujeito cognitivamente competente pode dar 
conta da justificação das razões por trás da ação de um sujeito; e o recurso 
a uma teoria coerentista da justificação moral pode solucionar conflitos 
morais autênticos apelando para a transitividade entre princípios morais e 
casos particulares de disputa, onde uma relação de bi-implicação 
epistêmica pode garantir a solução de tais embates.  

A conclusão que podemos retirar do ceticismo de Mackie é que o 
campo de investigação filosófico da moral e da ética ficam profundamente 
reduzidos e com um défict de objetividade muito grande graças ao seu 
antirrealismo. As tentativas de David Brink de oferecer uma resposta ao 
argumento da relatividade e da estranheza não manifesta apenas uma 
busca por solucionar problemas de ordem metaética ou semântica, mas sim 
uma busca por resguardar o caráter normativo e autônomo da reflexão 
ética. Mesmo que as ciências naturais e humanas tenham muito para 
contribuir com a reflexão ética, é da natureza da própria reflexão ética se 
defrontar com questões de natureza normativa e valorativa que só a ética 
pode oferecer uma resposta. Questões sobre o bem-estar humano, 
florescimento e desonvelvimento moral, legitimidade de ações e práticas 
morais, valores e interesses, são questões irredutivelmente éticas e 
pertencem ao campo específico da filosofia moral. O fato de que este 
campo não ser dotado da mesma objetividade que as ciências duras ou a 
matemática - algo já atestado por Aristóteles - não implica na demissão de 
toda objetividade da esfera da ética, muito menos em colacar a ética em um 
domínio ontológico platônico acessível apenas através de faculdades 
cognitivas estranhas. O realismo moral pode sim estar comprometido com 
teses explicativas para a natureza das propriedades morais, e do acesso a 
tais propriedades, de peso metafísico reduzido. Vemos em Brink uma saída 
possível para o realista moral, o que não implica a inexistência de 
problemas em sua argumentação, mas sim que tais questões e problemas, 
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pelo escopo investigativo do presente trabalho, terão de ser trabalhadas em 
outro momento.  
Conclusão 

Em nosso trabalho procuramos mostrar uma saída argumentativa 
proposta pelo filósofo moral David Brink para os argumentos da estranheza 
e da relatividade de J.L. Mackie. Vimos que o antirrealismo ético de Mackie 
se compromete com teses sobre o realismo moral que quase o transformam 
em uma caricatura. Brink tenta mostrar que os compromissos do realista 
moral não precisam ser tão fortes como Mackie apresenta. A tese da 
superveniência, uma noção de justificativa moral coerentista e uma teoria 
funcionalista da moral podem oferecer uma resposta coerente e eficaz aos 
problemas e as angustias levantadas pelo ceticismo de Mackie aplicado à 
moral. Tais respostam apontam para a defesa da autonomia da reflexão 
ética e de seu caráter irredutivelmente normativo.  
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Introdução 
A Modernidade e a Contemporaneidade foram reatualizadas com 

base em acontecimentos históricos que marcaram definitivamente a 
Civilização Humana tais como: A Revolução Científica, o Marxismo e os 
Regimes Totalitários. Dessa forma, o indivíduo deparou-se com a 
dificuldade de reavaliar seus constructos epistemológicos e a necessidade 
de revitalização dos conceitos relacionados à Filosofia, as Ciências e a 
própria estrutura ordenatória do discurso. Nessa perspectiva, Michel 
Foucault (1926-1984) e Judith Butler (1956) conceberam artefatos teóricos 
razoáveis para se pensar o cenário político e social aos quais se encontra o 
sujeito, assim como para declarar a importância da Filosofia para a reflexão 
dos processos os quais envolvem a constituição do ser humano em 
detrimento de sua política, ética e também economia. 

As parecenças entre as ideias de Foucault e Butler se confirmam em 
seus trabalhos referentes à sexualidade, ao explicitarem a ação das 
estruturas de poder vigentes na sociedade, a constituição ética do indivíduo 
e também no que tange às instituições políticas de reconhecimento. 
Foucault não imprimiu o mesmo debate de Butler acerca do gênero, 
assunto o qual, a autora delineou em seus escritos baseando-se na teoria 
foucaultiana sobre a tecnologia da sexualidade, como portadora de uma 
inteligibilidade que intentava a produção do sujeito a partir de sua 
subjetividade e da inteligibilização de seu desejo. Assim como Foucault, o 
qual teoriza o constructo ético do ser humano como essencial para a 
compreensão de como este, apesar de envolvido pelos sistemas de poder, 
e também do pensamento, constitui a si mesmo e interpreta seu corpo e a 
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maneira como o discurso o afeta, não apenas em referência ao seu 
pensamento, mas também aos signos de sua linguagem. 

Para as pretensões deste texto, será discutida a concepção de 
novas agências políticas as quais viabilizam o reconhecimento do indivíduo, 
ante a toda a sua diferenciação cultural, histórica, social, antropológica, 
geográfica e também educacional. Nos aparatos conceituais de Foucault e 
Butler é notável que a maioria das instâncias políticas, são estudadas por 
estes autores, tais como coordenadas por estruturas como o Estado, por 
exemplo, o qual outorga a violência como maneira de conter, não apenas a 
população, mas de estabelecer limites para o reconhecimento, excluindo 
toda uma parcela de indivíduos. Foucault diagnostica, a título de 
exemplificação, que os sujeitos que não se ajustam ao sistema produtivo do 
poder são marginalizados e recolocados em “sociedades alternativas” 
como: os hospícios, as prisões e as casas de correção. Butler afirma, em 
seu propósito teórico, que a guerra é uma das resultantes do processo de 
destruição de comunidades étnicas, tais como os judeus e os palestinos, 
por uma violência juridicamente estabelecida a qual vulnerabiliza e 
possibilita a desintegração da dignidade humana dessas pessoas. 

No primeiro capítulo, intitulado “O Indivíduo e as Instâncias 
Políticas”, serão discorridas as concepções políticas de Foucault e Butler no 
intuito de compreender como estes estudiosos entendem os contextos 
políticos que suplantam os indivíduos e a maneira como a produtividade do 
poder atua em instalar barreiras de reconhecimento, ocultando certos 
sujeitos a partir de suas diferenças étnicas, sexuais ou mesmo territoriais. A 
questão do corpo é uma das bases referenciais para se representar a ação 
da produtividade do poder, da violência do Estado e das questões morais e 
éticas correspondentes aos sujeitos. 

No segundo capítulo, “O Corpo e a Política”, serão estudadas as 
estratégias de confronto e enfrentamento em Foucault e Butler na tentativa 
de compreender como, apesar da constante dominação dos aparelhos de 
poder, os indivíduos ainda podem constituir novas agências políticas de 
recognição. O cuidado não apenas consigo mesmo, em Foucault, mas 
também a preocupação com a vida e a precarização da vida outro, são 
princípios engendrados por Butler na experiência de um encaminhamento 
filosófico para com a problemática da violência e da precariedade da vida 
humana. 

Por conseguinte, a institucionalização de políticas as quais possam 
assegurar e legitimar os direitos para a proteção da integridade não apenas 



Agência, Deliberação e Motivação 

160 

moral, mas também física dos seres humanos, questões ocasionadas pela 
impossibilidade de um reconhecimento genuíno e universal dos mesmos, 
são premissas que necessitam de uma discussão crítica, na investida de 
providenciar o alcance de um conjunto de leis adequadas para a proteção e 
manutenção da dignidade humana dos indivíduos. 
1- O indivíduo e as instâncias políticas 

O reconhecimento do indivíduo, pelas agências políticas presentes 
em seu espaço social, possibilita e assegura a aplicação de seus direitos e 
a garantia de seu deslocamento e autonomia em seu próprio núcleo: “Em 
geral, o reconhecimento, é conhecer algo por aquilo que é”1. Apesar da 
problemática a qual envolve a instituição destas mesmas agências, 
referente ao campo de captação dessa mesma recognição, o ser humano, 
perpassado pelo “tecido de reconhecimento” dessas instâncias, é legitimado 
e posicionado no chamado status quo.  

Michel Foucault defende, por exemplo, que as instituições políticas 
existentes pertenceriam, tal como uma hipótese, aos macropoderes (O 
Estado, a Igreja, a Escola), estes detém o poder de normalizar o sujeito em 
sua própria teia social. Afirmando, dessa forma, a possibilidade do mesmo 
de mobilizar-se socialmente e, ao mesmo tempo, sustentar a base 
econômica a qual mantém a sociedade: “O século XVIII encontrou um 
regime por assim dizer sináptico de poder, de seu exercício no corpo social, 
e não sobre o corpo social”2. Deste modo, ao mesmo tempo em que o 
indivíduo é dominado por essas estruturas de poder, e simultaneamente 
tendo seu corpo modelado, ele também encontra a oportunidade de 
conceber uma mobilização que permita a amplitude de seu reconhecimento 
enquanto sujeito ético e múltiplo.  

Em sua teoria política, Judith Butler compreende que as instâncias 
políticas privilegiam uma determinada parcela da população global, 
enquanto outra vivência uma existência repleta de domínios que cerceiam 
não apenas o corpo individual dos supostos componentes, mas como 
também a extensão de sua liberdade. Seja dos homossexuais, das lésbicas, 
ou os judeus ou os palestinos, a autora intensifica sua crítica de que o 

																																																													
1 ABBAGNANO, 2012, p.982. 
2 FOUCAULT, 2014a, p.215. Em referência ao texto Sobre a Prisão (2014a, p.213-233), 
entrevista concedida por Foucault à época do lançamento da obra Vigiar e Punir, publicada 
em fevereiro de 1975. Essa entrevista integra a compilação Microfísica do Poder. 
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reconhecimento das agências políticas constitutivas, das mais variadas 
comunidades sociais, limitam seu poder de captação de toda a diversidade 
existente na vida humana moral e também ética: “O reconhecimento não 
pode ser reduzido à formulação e à emissão de juízos sobre os outros”3. 
Nessa abordagem, o campo semântico do reconhecimento, na concepção 
de Butler, limita a ação do humano e intensifica a violência ética que este 
vem a sofrer. 
1.1- A Política e o Reconhecimento 

Em sua teoria política, Foucault pretendeu demonstrar como o corpo 
do indivíduo foi percorrido pelas estruturas de poder e transformado em 
uma rede de inscrições, a qual reposicionou esse mesmo corpo, como uma 
autêntica produção dos mecanismos responsáveis (o hospital, a prisão, a 
escola, o exército) pela instituição dessa organicidade, na forma de 
mantenedora da normatividade do corpus social: “O poder consiste, em 
termos gerais, em conduzir condutas e dispor de sua probabilidade 
induzindo-as, afastando-as, facilitando-as, dificultando-as, limitando-as, 
impedindo-as”4. Cada indivíduo confronta-se com os micropoderes que o 
cercam e outorgam uma espécie de regramento social que direciona-se ao 
nivelamento de seu comportamento e de sua subjetividade. Ao tratar da 
política, Foucault5 analisa a monarquia francesa para esclarecer sua 
compreensão da mesma na aula de 8 de março de 1978, do curso 
Segurança, Território, População (1978-1979), escrevendo: 

A política deixou de ser uma maneira de pensar própria a certos 
indivíduos, certa maneira de raciocinar própria a certos indivíduos. 
Ela se tornou um domínio, um domínio valorizado de forma positiva 
na medida em que tenha sido integrada nas instituições, nas 
práticas, nas maneiras de fazer, dentro do sistema de soberania da 
monarquia absoluta francesa. 

As noções de corpo e de política foucaultianos complementam-se à 
medida que o corpo na ótica de Foucault é político e arregimentado pelos 
Sistemas de Pensamento e pelas estruturas de poder. O corpo é o 
resultado da ação dessas instâncias na modelagem, no encarceramento e 
no estudo da subjetividade do indivíduo, um modo de acesso a este. Sua 
																																																													
3 BUTLER, 2015a, p.63. 
4 CASTRO, 2016, p.326. 
5 2008a, p.329. 
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integralidade somática é a consequência da ação de poderes que 
competem à Educação, à Psiquiatria, à Psicologia, à Medicina e as demais 
Ciências que definem os limites do que o sujeito pode ou não apreender. 
Mas, como isso se relaciona com o reconhecimento das agências políticas? 

Judith Butler reflete que os signos que ordenam os seres humanos 
em sua espacialidade social determinam-no como pertencente, ou não, ao 
constructo linguístico que os regem e implicam significações que delineiam 
seus gêneros, condições políticas e sociais, assim como geográficas: “A 
linguagem não só registra, preserva e transmite, embora em algumas 
ocasiões faça todas essas coisas. Invariavelmente, a linguagem também 
age sobre o material que registra, preserva e transmite”6. A autora 
argumenta que, quando um indivíduo é interpelado por sua esfera política, 
por sua comunidade social, a proferir um relato sobre si mesmo, isso 
pressupõe que o limite de sua autoconstituição ética foi acionado. Dizer 
quem se é, de fato, de acordo com Butler, é uma tarefa impossível e 
invasiva, pois o sujeito não poderia conceber uma história de si mesmo sem 
considerar os acontecimentos pré-discursivos que o antecedem. O que, na 
perspectiva butleriana, poderia ocasionar uma situação de violência ética, 
caso o indivíduo questionado não corresponda ao arquétipo sancionado por 
seu campo social e político. Em sua obra Relatar a Si Mesmo: Crítica da 
Violência Ética, de 2003, Butler elucida acerca desse procedimento: 

O “eu” não pode fazer um relato definitivo ou adequado de si 
mesmo porque não pode retornar à cena de interpelação que o 
instaurou e não pode narrar todas as dimensões retóricas da 
estrutura de interpelação na qual ele relata a si mesmo. Essas 
dimensões retóricas da cena de interpelação não podem ser 
reduzidas à narrativa, o que fica claro no contexto da transferência, 
ou melhor, no modelo de comunicação que a transferência, ou 
melhor, no modelo de comunicação que a transferência 
proporciona, porque nele somos o sujeito com quem de vez em 
quando se fala e que também fala, sempre, direta ou indiretamente, 
na forma de uma interpelação7. 

Em conformidade as teorias defendidas por Foucault e Butler, pode-
se compreender que o indivíduo é reconhecido por duas instâncias padrões 
que, além de interpelá-lo, transformam-no, assujeitam-no e normatizam sua 
																																																													
6 BUTLER, 2017, p.194. 
7 2015a, p.90. 
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existência: a linguagem e a política: “O vínculo social não tem pré-história. 
Dizer que ele não tem pré-história significa que ele é, ao mesmo tempo, 
permanente e indispensável”8. Dessa maneira, seria possível estudar a 
instância política como coadunada a instância da linguagem, ambas 
estabelecendo barreiras sobre o deslocamento não só do corpo do 
indivíduo, mas também de sua subjetividade e, paralelamente, sua 
possibilidade de firmar epistemologias. O constructo político então, 
impregnado de signos, admite o sujeito em categorias únicas que 
determinam sua historicidade, sua moral, sua ética e sua vivência. 
1.2- O sujeito e a identidade 

Em sua obra Caminhos Divergentes: Judaicidade e Crítica do 
Sionismo, de 2012, Butler desenvolve um estudo a partir da análise 
histórica do povo judeu tendo como base a Segunda Guerra Mundial (1939-
1945) e o Totalitarismo Nazista (1933-1945). Na perspectiva da autora o 
genocídio do povo judeu, nos campos de concentração nazistas, fundou 
uma espécie de parâmetro o qual redesignou os termos da violência 
humana e a tentativa de desumanizar o indivíduo. O processo de 
descaracterização e a tentativa de extinguir os judeus por parte dos 
nazistas demonstrou, na ótica de Butler, que a facilidade de não reconhecer 
uma determinada vida, ou uma determinada identidade, atestou-se como 
viável, a teórica alega que: “Uma crítica da violência é uma investigação 
sobre as condições para a violência, mas também um questionamento 
sobre como a violência se circunscreve de antemão pelas perguntas que 
fazemos a respeito dela”9. Em sua observação, a autora reflete sobre à 
proporção que o genocídio judaico suscitou após o fim da Segunda Grande 
Guerra e, após a instituição do Estado de Israel em 1948, a maneira como 
os judeus se relacionaram com os palestinos, por exemplo. Butler assimila 
que o não reconhecimento da cultura, da identidade, assim como da 
historicidade deste povo (durante o nazismo) gerou grandes conflitos e o 

																																																													
8 FOUCAULT, 2008b, p.407. Esta citação encontra-se presente na aula de 4 de abril de 1979 
(2008b, p.397-430), no curso Nascimento da Biopolítica (1978-1979). Nestas aulas, Foucault 
estuda, dentre uma das teorias abordadas, o surgimento da política neo-liberalista no 
Ocidente como uma espécie de “razão governamental” no esquadrinhamento político e 
econômico da sociedade, após o esfacelamento do poder soberano. 
9 BUTLER, 2017, p.76. 
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problema da despossessão dos habitantes palestinos de suas terras10 e 
casas para a criação de Israel. Desta forma, a autora mostra-se ciente da 
necessidade de não interpretar uma crítica à violência de Estado, em 
relação a Israel, como um antissemitismo. Em Caminhos Divergentes, a 
autora afirma: 

Afinal, se aceitamos que toda e qualquer crítica sobre Israel é 
efetivamente antissemita, então ratificamos essa equação 
específica toda vez que nos calamos. A única maneira de lutar 
contra a equação que associa a crítica de Israel ao antissemitismo é 
mostrar clara e repetidamente, e com um forte apoio coletivo, que a 
crítica de Israel é justa e que todas as formas de antissemitismo, 
assim como outras formas de racismo, são absolutamente 
inaceitáveis11. 

Concebendo uma intersecção com a obra de Foucault, a questão da 
guerra, do Nazismo e da biopolítica, esta perpetrada pelos regimes 
totalitários, tais tópicos consagraram uma espécie de “poder 
regulamentar”12 responsável por administrar toda a vida biológica do 
indivíduo. Incluindo, assim, seus limites corporais e também subjetivos. 
Como uma espécie de tecnologia política de economia global em nível de 
população, a crise da identidade com o Regime Nazista, por exemplo, 
estruturou um novo modo de delimitar os desígnios da vida e também da 
morte: “A biopolítica lida com a população, e a população como problema 
político, como um problema a um só tempo científico e político, como 
problema biológico e como problema de poder”13. 
																																																													
10 Para uma análise mais completa do problema dos “palestinos despossuídos”, acessar o 
capítulo da obra de Butler Caminhos Divergentes, intitulado: Para Pensar o Presente, Primo 
Levi (2017, p.183-206). 
11 BUTLER, 2017, p.29. 
12 Semelhante ao poder disciplinar, concebendo que este primeiro direciona-se inteiramente 
ao corpo do indivíduo e a maximização de sua força física, o poder regulamentar atua 
propositalmente em relação à vida do sujeito a partir de sua biologia. Como um modo de 
impor demarcações a vida e a morte do ser humano, o poder regulamentar é materializado 
por Foucault com base na atuação do nazismo e da necessidade de “preservação biológica” 
defendida por este. Na aula de 17 de março de 1976 (2010, p.201-222), do curso Em Defesa 
da Sociedade (1975-1976), Foucault (2010, p.207) comenta acerca dessa ramificação do 
poder: “E eis que agora aparece um poder que eu chamaria de regulamentação e que 
consiste, ao contrário, em fazer viver e deixar morrer.”. Para um estudo mais aprofundado, 
acessar a supracitada aula de 17 de março de 1976. 
13 FOUCAULT, 2010, p.206. 
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A ideia de uma restrição capaz de envolver o corpo do indivíduo, por 
um conjunto de regras disciplinares, circundando sua vida orgânica e a 
capacidade de sua produção epistemológica, essas estratégias atuam 
diretamente em seu autogerenciamento ético na maneira como este 
percebe o mundo a sua volta. Mesmo com a possibilidade de exclusão do 
sujeito, quando este subverte o “pacto social”, Foucault clarifica que a 
experiência da exclusão é amplamente necessária a instituição do espaço 
social14. Os juízos de valor correlacionados a normalidade e a 
anormalidade, a integridade e a perversão, a razão e a desrazão, estipulam 
os pilares teóricos do reconhecimento do indivíduo no corpus social: “Não 
há dúvida de que uma sociedade sem restrições é inconcebível; mas eu só 
posso corroborar, e dizer que essas restrições devem estar ao alcance 
daqueles que as sofrem a fim de que, pelo menos, lhes seja dada a 
possibilidade de modificá-las”15. Dessa forma, é possível compreender a 
hipótese defendida por Foucault, acerca dos macropoderes, sustentados 
por relações cabais de poder (paciente/médico-professor/aluno-
confessor/confessando), na tentativa de impor restrições às possibilidades 
de reconhecimento e legitimação política no espectro da sociedade. Na aula 
de 17 de março de 1976, do curso Em Defesa da Sociedade, Foucault 
argumenta: 

Não quero fazer essa oposição entre Estado e instituição atuar no 
absoluto, porque as disciplinas sempre tendem, de fato, a 
ultrapassar o âmbito institucional e local em que são consideradas. 
E, depois, elas adquirem facilmente uma dimensão estatal em 
certos aparelhos como a polícia, por exemplo, que é a um só tempo 
aparelho de disciplina e um aparelho de Estado (o que prova que a 
disciplina nem sempre é institucional). E, da mesma forma, essas 
grandes regulações globais que proliferam ao longo do século XIX, 
nós as encontramos, é claro, no nível estatal, com toda uma série 

																																																													
14 Na aula de 10 de março de 1971 (2014c, p.151-164), do primeiro curso ministrado no 
Collège de France: Aulas Sobre a Vontade de Saber (1970-1971), Foucault (2014c, p.162) 
examina a importância do personagem do criminoso para o arranjo do espaço social, ele 
explica: “Não é porque o espaço social se constituiu e se fechou em si que o criminoso foi 
excluído dele; e sim a possibilidade de exclusão dos indivíduos é um dos elementos de sua 
formação”. 
15 FOUCAULT, 2014b, p.165. Entrevista concedida por Foucault no ano de 1982, intitulada 
Escolha Sexual, Ato Sexual (2014b, p.156-173), presente no nono volume, da coleção Ditos 
e Escritos: Genealogia da Ética, Subjetividade e Sexualidade. 
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de instituições subestatais, como as instituições médicas, as caixas 
de auxílio, os seguros, etc16. 

O questionamento o qual se instala neste presente momento é o 
seguinte: como elaborar uma proposta de uma nova agência política, ante 
ao controle estatal, a violência ética e os problemas gerados pela 
incapacidade de assegurar a vida e o bem-estar de centenas de indivíduos, 
estes os quais tem sua identidade, culturalidade e processos históricos 
desconsiderados? 

A resposta parece, novamente, centrar-se na questão do corpo 
como oportunidade de prática autônoma-emancipatória e a análise da 
subjetivação individual na abordagem de ressignificação do discurso que 
intensifica as regras do que pode ou não ser proferido, assim como nas 
tecnologias que permitem a confrontação e mobilização política do sujeito 
no recinto social. Desta maneira, a convergência do corpo e a liberdade 
parecem pressupor alternativas plausíveis nas concepções tanto 
foucaultianas, tanto como butlerianas. 
2- O corpo e a política 

Como exposto no capítulo anterior, o corpo individual e social, seja 
na perspectiva de sujeito ou mesmo de população, é constantemente 
induzido pelas estruturas de poder as quais são materializadas a partir dos 
regramentos morais, da violência estatal, do relatar a si mesmo e da 
constante transformação da corporeidade pelos dispositivos imbuídos nas 
tecnologias de poder. Butler defende que as inscrições realizadas no 
complexo corpóreo do ser humano são vetores de poder que o legitimam, 
tanto socialmente como economicamente. O que o impede de apenas 
“flutuar” na singularidade opaca do status quo, isto é, em sua projeção 
estruturadamente fictícia: “O que limita quem eu sou é o limite do corpo, 
mas o limite do corpo nunca pertence plenamente a mim. A sobrevivência 
depende menos do limite estabelecido para o self do que da sociabilidade 
constitutiva do corpo”17. Para Foucault, o reconhecimento do corpo do 
indivíduo atingiu seu apogeu com a derrocada do poder soberano e a 
instituição da mecânica disciplinar como parte de um projeto de 
mapeamento, de maximização da força, da energia e dos segredos 
obscuros contidos no corpo. Em Vigiar e Punir, obra de 1975, Foucault 
																																																													
16 2010, p.210. 
17 BUTLER, 2015b, p.87. 
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explicita: “O corpo humano entra numa maquinaria de poder que o 
esquadrinha, o desarticula e o recompõe. Uma ‘anatomia política’, que é 
também igualmente uma ‘mecânica do poder’”18. 

A estrutura do corpo, coadunada com a propriedade do 
reconhecimento, inaugura um novo modo de estabelecer uma forma de 
recognição, de instituir políticas capazes de categorizar o sujeito em suas 
instâncias: social, econômica, antropológica, educacional, médica e também 
psiquiátrica. Nos estudos de Foucault e Butler, a marginalização, a 
exclusão, o não reconhecimento de direitos e de seguranças as quais 
preservam e testificam a dignidade humana do indivíduo acabam por 
comprometê-lo. A mobilização, o confronto, a reatualização de políticas 
estatais e a amplitude da diversidade no que concerne ao gênero, à 
sexualidade, à etnia, da mesma maneira que à religião, assinalariam a 
tarefa de instituir novas agências políticas para o reconhecimento das 
diversas singularidades que permeiam a existência da humanidade: “Como 
veremos, há formas de responder ao discurso do ódio que poderão impedir 
seus pretendidos efeitos injuriosos, ainda que, tal como antes, isso não 
signifique que os falantes-do-ódio não sejam responsáveis por seus 
enunciados”19. 
2.1- O indivíduo e as estratégias políticas 

É importante pensar o protagonismo da Filosofia no que tange aos 
estudos correspondentes às questões como o reconhecimento, à violência 
e às concepções éticas existentes no processo humano de 
autogerenciamento e de inserção na sociedade. Deve-se questionar, então, 
o papel da Filosofia na análise e crítica do cenário político e ético que 
constituem o pensamento, o comportamento e a mobilidade do indivíduo no 
espaço social. No último curso ministrado no Collège de France, A Coragem 
da Verdade (1983-1984), na aula de 29 de fevereiro de 1984, Foucault 
dialoga sobre as mudanças nestes referidos cenários, expondo: 

Poder-se-ia dizer esquematicamente que foram sucessivamente 
dominantes: o aspecto da sociedade secreta dominou claramente 
os movimentos revolucionários do início do século XIX; o aspecto 
da organização se tornou essencial no último terço do século XIX 
com a institucionalização dos partidos políticos e dos sindicatos; e o 

																																																													
18 2013, p.133. 
19 SALIH, 2012, p.150. 
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aspecto do testemunho pela vida, do escândalo da vida 
revolucionária como escândalo da verdade foi dominante muito 
mais nos movimentos que são, grosso modo, os do meado do 
século XIX20. 

 Deste modo, a Filosofia poderia, assim, revisitar determinados 
conceitos de ordem política e ética na tentativa de repensar o quadro 
contemporâneo destas duas categorias da vida do sujeito. O aparato 
conceitual de Hannah Arendt (1906-1975), por exemplo, em sua projeção 
política, demonstra-se viável para se refletir acerca dos ditames das 
concepções no que se refere à esfera pública e como os acontecimentos 
históricos influenciaram e redefiniram o pensamento humano. Em sua obra 
Origens do Totalitarismo, publicada em 1951, Arendt desenvolve uma 
reflexão acerca da atitude nacionalista21, conjuntamente com uma acepção 
sobre a ideologia racial que decretou uma grande ruptura na História da 
Civilização Humana no século XX, a autora escreve: 

Afirmou-se várias vezes que a ideologia racial foi uma invenção 
alemã. Se assim realmente fosse, então ‘o modo de pensar alemão’ 
teria influenciado uma grande parte do mundo intelectual muito 
antes que os nazistas se engajassem na malograda tentativa de 
conquistar o mundo. Pois se o hitlerismo exerceu tão forte atração 
internacional e intereuropéia durante os anos 30, é porque o 
racismo, embora promovido à doutrina estatal só na Alemanha, 
refletiu a opinião pública de todos os países. 

O comprometimento de Arendt em expor a ideologia racial como um 
movimento que recobriu as massas e tornou unilateral a opinião da 
comunidade política sobre questões étnicas, principalmente no que 
concerne ao povo judeu, exemplifica a problemática da inconstância do 
conhecimento e a possibilidade de aniquilar a humanidade de certos 
indivíduos: “O fato de que os indivíduos tomem decisões sobre políticas 
específicas ou de que grupos particulares operem em seu próprio proveito 
não significa que a ativação e a orientação globais das relações de poder 
na sociedade impliquem um sujeito”22. A etnia é uma parte fundamental da 
formação humana de qualquer indivíduo, primordialmente falando, esta 

																																																													
20 2011, p.162. 
21 1989, p.188. 
22 DREYFUS; RABINOW, 2013, p.246, 
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seria uma oportunidade de um não comprometimento com certos seres 
humanos específicos na tentativa de ostracizá-los e indignificá-los ante o 
prisma do reconhecimento.  

Em uma aproximação com Butler, seria possível pensar a teoria 
arendtiana como uma crítica ao não-comprometimento com a vida do Outro, 
avaliando nesse viés sua possível destruição. Na sua obra Quadros de 
Guerra: Quando a Vida é passível de luto?, de 2009, Butler descortina a 
motivação incumbida na perspectiva de uma não-preocupação com o Outro. 
Isto é, não reconhecer a uma vida em particular como não passível de luto, 
é uma forma de compactuar com seu extermínio. Pois, na abordagem 
butleriana, uma vida só é passível de luto se foi, primariamente, 
reconhecida como uma vida. Em um estudo análogo à guerra e à dignidade 
da vida humana, Butler comenta em Quadros de Guerra: 

Isso acontece porque a guerra procura negar as formas irrefutáveis 
e contínuas de que todos são submetidos uns aos outros, 
vulneráveis à destruição pelo outro e necessitados de proteção 
mediante acordos globais e multilaterais baseados no 
reconhecimento de uma precariedade compartilhada23. 

Analiticamente, pode-se compreender que as preocupações de 
Foucault e Butler, ambas diferenciam-se em uma perspectiva instrumental, 
a partir da ocasião em que Foucault descreve o processo de 
individualização do ser humano essencialmente no constructo de seu 
assujeitamento pelos sistemas de poder, como: “A ‘ordem do discurso’ 
própria de um período particular possui, portanto, uma função normativa e 
reguladora e estabelece mecanismos de organização do real por meio da 
produção de saberes, de estratégias e de práticas”24. Enquanto Butler, a 
qual vincula sua pesquisa a partir dos acontecimentos da guerra, da 
violência de Estado e da alteridade do Outro, intensifica sua crítica no que 
manifesta como o encadeamento no qual todos os indivíduos estão sujeitos: 
a destruição, a precariedade da vida e a não legitimação de direitos 
humanos.  

O estudo de Foucault direciona-se às possibilidades que o indivíduo 
encontra para confrontar as instâncias políticas que o controlam e 
condicionam seus processos de subjetivação, obrigando-o a entender sua 
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24 REVEL, 2011, p.41. 
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própria liberdade como uma espécie de prática, a qual nunca é 
seguramente consolidada: “Uma física do poder ou um poder que se pensa 
como ação física no elemento da natureza e um poder que se pensa como 
regulação que só pode se efetuar através e apoiando-se na liberdade de 
cada um”25. Para Butler, os limites são fundados a partir da percepção de 
quais vidas são passíveis de luto, de amparo e de reconhecimento ante aos 
processos que homogenizam a cultura e encaram a ideia de desumanidade 
como um processo para estabelecer uma instância política de 
reconhecimento: “Devemos entender a dominação como a negação da 
unidade anterior e primária de todas as pessoas num ser pré-linguístico. A 
dominação ocorre por meio de uma linguagem”26. E Butler conclui: “Que, 
em sua ação social plástica, cria uma ontologia artificial de segunda ordem, 
uma ilusão de diferença e disparidade e, consequentemente, uma 
hierarquia que se transforma em realidade social”27. Sobre a possibilidade 
de uma instituição de novas agências políticas para a recognição dos 
indivíduos, Foucault defende na entrevista Michel Foucault, uma Entrevista: 
Sexo, Poder e a Política da Identidade publicada em 1984: 

Desde o século XIX, as grandes instituições políticas e os grandes 
partidos políticos confiscaram o processo de criação política; quero 
dizer por isso que eles tentaram dar à criação política a forma de 
um programa político a fim de se apoderar do poder. Penso que se 
deve preservar o que aconteceu nos anos 1960 e no início dos anos 
1970. Uma das coisas que se deve preservar, em minha opinião, é 
a existência, fora dos grandes partidos políticos e fora do programa 
normal ou ordinário, de certa inovação política, de criação política e 
de experimentação política [...] Esses movimentos sociais 
transformaram realmente nossas vidas, nossa mentalidade e 
nossas atitudes, assim como as atitudes e a mentalidade de outras 
pessoas – pessoas que não pertencem a esses movimentos. E isso 
é algo de muito importante e de muito positivo. Eu o repito, não são 

																																																													
25 FOUCAULT, 2008a, p.64. Conferir a aula de 18 de janeiro de 1978 (2008a, p.39-72), do 
curso Segurança, Território, População. 
26 BUTLER, 2016, p.205. 
27 idem, 2016, p.205. O fragmento textual em perspectiva pertence à obra Problemas de 
Gênero: Feminismo e Subversão da Identidade, lançada em 1990 por Butler, precisamente o 
capítulo terceiro: Atos Corporais Subversivos (2016, p.141-244). 
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as velhas organizações políticas tradicionais e normais que 
permitiram esse exame28. 

Em um nível de concordância, Foucault e Butler reconhecem a 
impossibilidade das instâncias políticas existentes de reconhecerem e 
autenticarem os direitos e a preservação da dignidade humana de muitos 
indivíduos. Ambos concordam que questões atinentes à sexualidade, ao 
gênero, à loucura, à criminalidade são componentes peremptórios no 
alicerçamento do status quo. Seus diagnósticos no que se refere à violação 
de direitos humanos, de encarceramento de uma população considerada 
marginal (homossexuais, loucos, delinquentes) são exemplos vivificados em 
suas obras e fixam uma nova perspectiva de pensamento no que se 
relaciona a maneira como os sujeitos considerados “desviantes” são 
mantidos pelas estruturas de poder: “O problema, portanto, não é o horror, 
ainda que legal, pois, em outros séculos, a multidão se precipitava aos 
autos-da-fé que, frequentemente, eram presididos por reis cristãos”29. A 
vida precária, a exclusão social, o desmantelamento dos corpos individuais 
pelas guerras e pelas inconstâncias políticas e territoriais são eventos que 
comprometem a estabilidade, a segurança e a liberdade dos múltiplos 
indivíduos que residenciam nas comunidades globais existentes. Numa 
tentativa de diagnosticar o problema da violência “juridicamente validada”, 
Butler argumenta em sua obra Caminhos Divergentes: 

O direito legitima a violência cometida em seu nome, e a violência 
se torna o modo de o direito se impor e se legitimar. O círculo se 
quebra quando o sujeito arranca as amarras do direito, ou as vê 
subitamente removidas ou desfeitas, ou quando a multidão toma o 
lugar do sujeito e se recusa a exercer as exigências do direito, 
confrontando-se com outro mandamento cuja força é decididamente 
não despótica. O indivíduo se assemelha à população que elege 
uma greve geral proletária, uma vez que ambos recusam a coerção 
e, nessa recusa, exercem uma liberdade deliberativa que sozinha 
serve como base da ação humana30. 

Partindo-se da problemática que o sujeito é cerceado, ao mesmo 
tempo em que é mantido, pelas estruturas de poder, cabe ao mesmo 
confrontá-las, exercendo uma espécie de prática que constitua sua 
																																																													
28 2014b, p.262-263. 
29 VEYNE, 2008, p.242. 
30 2017, p.96. 
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emancipação, sua autonomia e sua intenção de constituir novas agências 
políticas para o seu próprio reconhecimento. Em comparação às Filosofias 
de Foucault e Butler, a liberdade nunca é completamente efetiva, sendo 
esta um compromisso de luta, de enfrentamento perpétuo do indivíduo 
contra a violência estatal (como argumenta Butler) e o assujeitamento e a 
docilização compulsória dos corpos (no entendimento de Foucault). Tal 
como uma alternativa às fundamentações teóricas erigidas por Foucault e 
Butler, seria coerente evocar a figura de Immanuel Kant (1724-1804) em 
sua obra A Paz Perpétua, no que é concernente aos deveres dos sujeitos, 
assim como o respeito à integridade moral destes, Kant argumenta: 

O amor aos homens e o respeito pelo direito dos homens são 
ambos deveres; mas aquele é um dever condicionado; em 
contrapartida, o segundo é um dever incondicionado, absolutamente 
imperativo, que quem quiser entregar-se ao suave sentimento de 
benevolência deve estar certo de o não ter transgredido31. 

Certamente, Kant condenaria a motivação de algum indivíduo que 
pretendesse edificar alguma nova instância política como contraponto aos 
macropoderes que nivelam a sua existência econômica, geográfica, 
sociológica e pedagógica. Mas, o que se poderia inferir de sua tese em A 
Paz Perpétua, é a substancialidade de se respeitar e garantir os direitos 
relativos à sustentação e à unidade física e moral do sujeito, como ele 
mesmo categoriza: um dever. Dessa forma, a preocupação com a 
alteridade do Outro (Butler), ao que se reflete ao cuidado consigo mesmo 
(Foucault), seriam caminhos pertinentes na empreitada para a composição 
de agências políticas as quais pudessem incorporar toda e qualquer 
natureza de diversidade humana presente. 
Considerações Finais 

Representados os componentes múltiplos os quais identificam o 
indivíduo em suas comunidades políticas: sua história, sua cultura, sua 
moral, sua ética e também sua economia, configura-se como difícil 
promover a igualdade e o reconhecimento dos direitos cruciais a uma vida 
humana minimamente íntegra. As diferenças não apenas relacionadas à 
culturalidade, mas também à etnia (como no caso de Butler e o judeus) 
materializam as problemáticas envolvendo o preconceito, o discurso de ódio 
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e a violência ocorrida nas diversas coletividades. A supracitada violência de 
Estado, as relações de poder manejadas por tecnologias que intentam a 
individualização totalizada do indivíduo, todas estas questões constituem 
percalços a luta pelo esclarecimento, pela legitimação de direitos e pelo 
reconhecimento essencial a vida em sociedade, principalmente no que 
tange à vida política do sujeito. 

A partir dos arcabouços teóricos de Foucault e Butler, é possível 
conceber refletidamente a vulnerabilidade a qual envolve o indivíduo em 
seu território político e social, com a ameaça da destruição da guerra, da 
fome, da violência instituída pelo preconceito e pelo discurso de ódio. Não 
há uma estratégia de fuga elencada por esses autores, mas sim a 
permanência e a constante luta pela derrocada do direito à violência e a 
degradação da dignidade humana. A missão estruturada pelas novas 
agências políticas, possibilidades concedidas ao indivíduo pelas tecnologias 
do poder referentes à liberdade e a mobilização, é a de se reaver o direito 
de cuidar de si mesmo, ao mesmo tempo em que se protege e se ampara a 
vida do Outro. O que está em jogo aqui é a fragilidade do corpo e sua 
extensibilidade tão sedutora a qual é constantemente, e na maioria das 
ocasiões brutalmente, subvertida e arrebatada pelos mecanismos de poder. 
Dessa forma, o Estado, a jurisdição, o hospital, a casa de correção, a 
escola, o quartel general, a despossessão de indivíduos de suas moradias, 
representam a progressiva coerção e dominação sofrida pelo corpo 
individual e social.  

Não apenas a constituição de uma identidade genuína por parte do 
sujeito, mas a possibilidade de deslocamento e mobilidade social que são 
necessárias à sua qualidade de vida, estas impulsionam o exercício 
imprescindível do ser humano para a consolidação de seus direitos e a 
possibilidade de remodelar os discursos ordenatórios que o sitiam e, 
consequentemente, o produzem na fantasia orquestrada pelo status quo. 
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Introdução 
Hannah Arendt (1906-1975) escreveu, em um carta a Gershom 

Sholem: “Se pudesse dizer que 'vim de algum lugar', esse lugar é a tradição 
da Filosofia alemã”1. Apesar dessa afirmativa, Arendt é reconhecida – e 
assim preferiu ser denominada – como uma pensadora política, discutindo 
temas tais como a compreensão do Totalitarismo, a realidade dos apátridas, 
a formulação de uma “Filosofia da ação”, todos ligados ao que ela 
denominou de "vida ativa". A última obra de Arendt, A vida do Espírito2, 
publicada postumamente em 1978, abordou a vida contemplativa, as 
atividades do espírito (pensar e querer3) sinalizado um “retorno” à Filosofia 
que, nesse sentido, foi seu ponto de partida e de chegada. 

Os textos de Arendt são densos, e a ordenação de seu pensamento 
nem sempre é linear, como se pode perceber pelas diversos autores e 
escolas filosóficas citadas por ela. Nesse sentido, é necessário o que Lafer4 
chama de “esforço de decodificação”, a fim de aclarar as questões que não 

																																																													
* Mestrando em Ética e Filosofia Política pela Universidade Federal de Pelotas – UFPel, na 
linha de pesquisa “Direito, Sociedade e Estado”.  Bacharel em Direito pela UFPel (2015). 
Integrante do GEHAr – Grupo de Estudos Hannah Arendt (DFil/IFISP/UFPel). E-mail: 
eduardoj.benedetti@gmail.com 
** Professora Orientadora. Doutora em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS). Professora do Departamento de Filosofia do Instituto de Filosofia, Sociologia e 
Política da Universidade Federal de Pelotas (DFil/IFISP/UFPel). Coordenadora do GEHAr - 
Grupo de Estudos Hannah Arendt. E-mail: soniaschio@hotmail.com 
1 ARENDT apud LAFER, 1979, p.81. 
2 Posteriormente, essa obra será referida apenas como “VE”. 
3 Com o falecimento de Arendt em Dezembro de 1975, a obra restou incompleta, posto que a 
terceira parte, que abordaria a faculdade do juízo, não foi escrita.  
4 1979, p.82. 
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foram abordadas de maneira sistemática (por exemplo, o Direito) e também 
para demonstrar a unicidade da obra e as inquietações da Pensadora. 

Posto isso, a hipótese central a ser desenvolvida, é de que, seja na 
passagem da vida ativa para a contemplativa ou da posição do ator para a 
do espectador, não há uma “inflexão” no pensamento arendtiano, sendo 
apenas uma consequência da cronologia das obras de Arendt. Assim, 
partindo-se de fragmentos da obra Origens do Totalitarismo5 (1951), 
propõe-se uma leitura conjunta, destacando as obras A vida do espírito (VE) 
e os seminários proferidos no segundo semestre de 1970, na New School 
for Social Research (e reunidos na obra Lições sobre a Filosofia Política de 
Kant6). A partir desse intuito, as questões referentes ao senso comum e ao 
sensus communis serão utilizados como “pontes”, a fim de demonstrar o 
inter-relacionamento das obras de Arendt e, dessa forma, explicitar a 
originalidade do pensamento dela. 
1- A questão do senso comum em “as origens do totalitarismo” 

Em geral, a teorização de Arendt acerca do senso comum, 
especificamente no que tange à diferenciação com o sensus communis, é 
estudada a partir da obra Lições sobre a Filosofia Política de Kant. Todavia, 
é interessante atentar que as primeiras menções de Arendt ao senso 
comum aparecem em As Origens do Totalitarismo (1951), detidamente na 
última parte - denominada "Ideologia e Terror", escrito em 1953 e incluído 
na segunda edição de OT, em 1958 -, em que ela aborda a solidão em um 
viés político. Conforme Lafer, “a função do senso comum é integrar o 
indivíduo no mundo intersubjetivo e visível das aparências, que é o mundo 
dado pelos cinco sentidos, no qual estamos e existimos enquanto espécie”7. 
Arendt destaca que o senso comum é essencial para o contato com o outro: 

Até mesmo a experiência do mundo, que nos é dado material e 
sensorialmente, depende do nosso contato com os outros homens, 
do nosso senso comum que regula e controla todos os outros 
sentidos, sem o qual cada um de nós permaneceria enclausurado 
em sua própria particularidade de dados sensoriais, que, em si 
mesmos, são traiçoeiros e indignos de fé. Somente por termos um 
senso comum, isto é, somente porque a terra é habitada, não por 

																																																													
5 Posteriormente a obra será mencionada apenas como “OT”. 
6 A seguir, referida apenas como “LFPK”. 
7 1979, p.85. 
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um homem, mas por homens no plural, podemos confiar em nossa 
experiência sensorial imediata. No entanto, basta que nos 
lembremos que um dia teremos de deixar este mundo comum, que 
continuará como antes, e para cuja continuidade somos supérfluos, 
para que nos demos conta da solidão e da experiência de sermos 
abandonados por tudo e por todos8. 

A partir desse excerto, inicialmente, é interessante notar que, 
analisando o pensamento arendtiano em perspectiva, é a partir das 
experiências reais que, nesse caso, denotam a falta, a destruição desse 
sentimento de senso comum (uma via negativa), que, posteriormente, essa 
temática será explicada em uma via positiva, definindo o conceito. Dessa 
forma, se a destruição Totalitária do senso comum fez com que as pessoas 
se afastem do mundo comum, é a sua restauração (ou manutenção), que, 
inversamente, possibilita a existência mundana na pluralidade9. 

Em relação à definição do senso comum, em um texto posterior, 
intitulado A crise da cultura (1960), Arendt apresenta o senso comum como 
aquele “em virtude do qual nós e nossos cinco sentidos individuais estão 
adaptados um único mundo comum todos nós, e com a ajuda do qual nele 
nos movemos”10. Por seu turno, em OT, Arendt refere-se ao senso comum 
como a reunião de uma série de sensações esparsas, que serão objeto do 
pensamento, e que coloca o ser humano em contato com a realidade. Por 
conseguinte, a "perda" do senso comum equivale ao colapso de um 
“universo imediatamente aceito de plausibilidades e significações que 
promovem a intersubjetividade do mundo, tornando o comum e 
assegurando a confiança dos homens na presença de uma realidade 
compartilhável pela experiência sensorial”11. Embora não haja algo como 
diversos tipos de senso comum no pensamento arendtiano, é interessante 
notar os diversos contextos em que ela o evoca, ainda que para tratar de 
questões distintas. 

Dessa forma, se, em A crise da cultura, o senso comum surge como 
um correlato a perda do mundo comum em uma sociedade de massa12, em 
																																																													
8 ARENDT, 1989, p.527. 
9 BORREN, 2013, p.209. 
10 2011, p.227. 
11 NETO, 2009, p.30. 
12 A destruição do senso comum, conforme afirma Arendt em A crise da cultura, relaciona-se 
com a formação de “massas”; isto é, homens e mulheres que não vivem junto em um mundo 
comum, apenas agregados, sem relações comunitárias, laços sociais e interesses comuns. 
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OT demonstra-se que o homem da massa, tamanha a superficialidade e o 
desenraizamento, acaba por desprezar o senso comum (as experiências 
sensoriais imediatas e a percepção da pluralidade) voltando-se à ideologia 
totalitária, que afirma haver uma realidade mais profunda do que a 
percebida pelos sentidos. Conforme Arendt, “a lógica não é idêntica ao 
raciocínio ideológico, mas indica a transformação totalitária das respectivas 
ideologias”13. Dessa forma, as ideologia totalitária despreza a factualidade 
em prol de um sentido uno e coerente, como se fosse uma “realidade 
lógica”, contrária a “realidade dos fatos”. Segundo Arendt: 

Fugindo à realidade, as massas pronunciam um veredicto contra um 
mundo no qual são forçadas a viver e onde não podem existir, uma 
vez que o acaso é o senhor supremo deste mundo e os seres 
humanos necessitam transformar constantemente as condições do 
caos e do acidente num padrão humano de relativa coerência14. 

Assim, ao invés das percepções do senso comum, o Totalitarismo 
produz “a lógica de uma ideia”, que estabelece um mundo previsível, 
inteiramente coerente, alheio à espontaneidade humana; isto é, restrito a 
“esse falso mundo de coerências, que é mais adequado às necessidades 
da mente humana do que a própria realidade”, em que, “através de pura 
imaginação, as massas desarraigadas podem sentir-se à vontade e evitar 
os eternos golpes que a vida e as experiências verdadeiras infligem aos 
seres humanos e às suas expectativas” 15.  
1.1- A solidão e o pensamento: política e filosofia 

O indivíduo, em uma sociedade de massa, antes e durante o 
Nazismo (1933-1945), era apenas um “animal do sistema, tornando um 
instrumento, pronto para aceitar qualquer situação”16. Esse indivíduo que, 
diante do sentimento de solidão, está “desenraizado”, aceita facilmente o 
raciocínio ideológico do Nazismo – que, para tanto, vale-se da perda do 
senso comum. Se o senso comum está relacionado ao sentido do real, 

																																																													
13 2002a, p.48. 
14 1989, p.404. 
15 ARENDT, 1989, p.402. Nesse sentido, Arendt enfatiza a importância da propaganda: “A 
força da propaganda totalitária — antes que os movimentos façam cair cortinas de ferro para 
evitar que alguém perturbe, com a mais leve realidade, a horripilante quietude de um mundo 
completamente imaginário — reside na sua capacidade de isolar as massas do mundo real.” 
16 SCHIO, 2013, p.193. 



Agência, Deliberação e Motivação 

180 

percebe-se que a sua operação se opõe à ideologia totalitária que afirma a 
possibilidade de compreender o processo histórico a partir de sua lógica 
interna, como se houvesse uma “verdade” encoberta na realidade. Segundo 
Arendt, a ideologia é contrária ao pensar por si e à ação política17:  

Aquilo de que o sistema totalitário precisa para guiar a conduta dos 
seus súditos é um preparo para que cada um se ajuste igualmente 
bem ao papel de carrasco e ao papel de vítima. Essa preparação 
bilateral, que substitui o princípio de ação é a ideologia18. 

A aplicação de uma ideologia capaz de explicar os acontecimentos a 
partir de uma única premissa e remover o espaço da ação humana, requer 
a eliminação das convicções. Trata-se, então, da “preparação bilateral”, em 
que a ação humana é substituída pela ideologia, pela qual ou se é aliado ou 
inimigo do Regime.  

Dessa forma, a solidão acaba sendo o “fundamento para o terror, a 
essência do governo totalitário”, e a ideologia, a imposição “da lógica de 
uma ideia”. A solidão é maior do que o simples isolamento ("estar só"). Para 
Ela, a solidão é típica do Regime Totalitário que, por pretender abranger o 
domínio “total” da vida, o “isolamento”, do espaço público, adentra a esfera 
privada e transforma-se em “solidão”. Assim, para o sujeito resta um 
sentimento no “qual também me encontro sozinho, mas abandonado não 
apenas de companhia humana, mas também de minha própria 
companhia”19. O isolamento é um momento anterior à solidão, porque 
ainda há, em relação à atividade do pensamento, o “dois-em-um”, o diálogo 
do eu consi consigo mesmo, necessário porque “eu não sou apenas para os 
outros, mas também para mim mesmo; e, nesse último caso, claramente eu 
não sou apenas um”20. Essa diferença que se instala na unicidade, segundo 
Arendt, adquire identidade na própria ação:  

A rigor, todo ato de pensar é feito quando se está a sós, e constitui 
um diálogo entre eu e eu mesmo; mas esse diálogo dos dois-em-um 
não perde o contato com o mundo dos meus semelhantes, pois que 

																																																													
17 Dessa forma, segundo Arendt, “o comportamento substituiu a ação como principal forma 
de relação humana” (2010, p.50). Em outras palavras, a espontaneidade da ação política é 
substituída pelo mero “comportamento”, caracterizado por uma apatia conformista em que o 
homem encontra-se inteiramente submerso na rotina do cotidiano (Cf. ARENDT, 2010, p.53). 
18 OT, p.520. 
19 ARENDT, 1989, p.519. 
20 ARENDT, 2000, p.205. 
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Eles são representados no meu eu, com o qual estabeleço o diálogo 
do pensamento. O problema de estar a sós é que esses dois-em-
um necessitam dos outros para que voltem a ser um — um 
indivíduo imutável cuja identidade jamais pode ser confundida com 
a de qualquer outro21. 

Nesse excerto, percebe-se a maneira como Arendt pensa as 
faculdades do espírito, ainda que de maneira independente, mas sempre 
inter-relacionadas. O dois-em-um é uma formulação de Sócrates22 e, no 
pensamento arendtiano, relaciona-se com a atividade do pensar. Por seu 
turno, o pensar pode ser conceituado a partir de uma citação atribuída por 
Cícero a Catão e exposta no final de A condição humana (que aparece 
também na epígrafe de VE): “Nunca um homem está mais ativo do que 
quando nada faz, nunca se está menos só que quando se está consigo 
mesmo”23. Essa citação é interessante porque, diferente da concepção 
usual (que associa o ato de pensar a um nada fazer, puramente 
contemplativo), o pensar, segundo Arendt, é uma atividade que demanda 
um estado de recolhimento (que, reiterando, não se identifica com a 
solidão).  

Para ela24, a atividade de pensar “permite ao espírito retirar-se do 
mundo, sem jamais poder deixá-lo ou transcendê-lo.” Por essa “retirada”, 
entende-se uma suspensão nas atividades do mundo físico, das 
aparências, em que os seres humanos estão no mundo e interagem entre 
si. Nesse sentido, como nota Schio, o pensar é um “vai-e-vem” do mundo 
das aparências para esse mundo interior, em que “as perguntas são 
oriundas da vida comum e as respostas do eu pensante”25. 

Retomando a questão do “dois-em-um”, Arendt afirma que “esses 
dois-em-um necessitam dos outros para que voltem a ser um — um 
																																																													
21 ARENDT, 1989, p.527. 
22 Duarte situa a influencia de Sócrates no pensamento arendtiano: “Para Arendt, a fusão 
socrática entre filosofa e política é concebida sob a forma de explicitação dos processos do 
pensamento no diálogo público. Começa-se a perceber que o pensamento, capaz de 
assumir um efeito ético-político no mundo das aparências, não pode exercitar-se, 
exclusivamente, à custa de um distanciamento radical e descomprometido em relação ao 
mundo, mas deve manifestar-se publicamente no diálogo, mesmo se o próprio pensar é, 
essencialmente, uma ocupação solitária” (2000, p.352). 
23 ARENDT, 2010, p.403. Em latim: “Numquam se plus agere quam nihil cum ageret, 
numquam minus solum esse quam cum solus esset” (Catão). 
24 ARENDT, 2000, p.36. 
25 2012, p.74. 
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indivíduo imutável cuja identidade jamais pode ser confundida com a de 
qualquer outro”26. Assim, para a confirmação daquilo que foi pensado, é 
necessária a “companhia dos outros”. Todavia, entre o pensamento e a 
vontade, há um momento de decisão, que concerne à atividade do julgar. 
Uma possível relação entre o pensar e o julgar pode ocorrer, então, pelo 
“vento do pensamento” que, por necessitar da pluralidade humana, 
prescinde do sesnsus communis de Kant27. Em momentos de crise,  tal 
como aconteceu na Alemanha Nazista, aqueles que pensam (atividade de 
todos os seres humanos, não apenas dos pensadores profissionais), 
necessitam abandonar as teorias e os preconceitos existentes para que 
esse “vento do pensamento”, em seu “elemento depurador”, torne possível 
julgar o inusitado, o sem precedentes: 

Em tais emergências, resulta que o componente depurador do 
pensamento (a maiêutica de Sócrates, que traz à tona as 
implicações das opiniões não-examinadas e portanto as destrói - 
valores, doutrinas, teorias e até mesmo convicções) é 
necessariamente político. Pois essa destruição tem um efeito 
liberador sobre outra faculdade, a faculdade do juízo, que podemos 
chamar com alguma propriedade de a mais política das 
capacidades espirituais humanas28. 

A maiêutica socrática, assim como o que Arendt chama de “vento do 
pensamento”, questionava as crenças dos cidadãos atenienses e, ao invés 
de estabelecer novas certezas, estabelece um “vazio”, um espaço com 
distanciamento, necessário para os momentos em que, para julgar, não é 
mais suficiente basear-se nos padrões existentes – (juízos determinantes29).  

																																																													
26 1989, p.528. 
27 A noção de sensus communis é introduzida por Kant no §40 da Crítica da Faculdade do 
Juízo, assumindo uma perspectiva política no pensamento arendtianto. Acerca disso, ver a 
segunda parte deste trabalho.  
28 ARENDT, 2000, p.144. 
29 A faculdade do juízo é definida por Kant, em geral, como “a faculdade de pensar o 
particular como contido no universal” (KANT, 2008, p.11, [KU, XXVI]). Caso a regra, o 
princípio, a lei esteja dado, “a faculdade do juízo, que nele subsume o particular, é 
determinante. [...] Porém se só o particular for dado, para o qual ela deve encontrar o 
universal, então a faculdade do juízo é simplesmente reflexiva” (Idem, 2008, p.11). Assim, 
enquanto o juízo determinante aplica uma regra já dada ao caso em particular, o juízo 
reflexivo, parte do caso em si para buscar a regra. 
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Nesse contexto, Arendt evoca “a faculdade de julgar particulares (tal 
como foi revelada por Kant), a habilidade de dizer 'isto é errado', 'isto é 
belo', e por ai afora”30. Todavia, embora estejam inter-relacionadas, a 
faculdade de julgar “não é igual à faculdade de pensar [porque o] 
pensamento lida com invisíveis, com representações de coisas que estão 
ausentes. O juízo sempre se ocupa com particulares e coisas ao alcance 
das mãos”31. A partir disso, Arendt investigou e apropriou-se da Terceira 
Crítica de Kant, afirmando que o juízo estético (que, em Kant, refere-se ao 
gosto), seria a verdadeira Filosofia Política (não-escrita) de Kant.  
2. A vida do espírito: o juízo e a valorização do sensus communis 

A partir do pensamento político de Arendt, pode-se afirmar que o 
juízo é imprescindível para a Política. Por juízo, deve-se entender não um 
“medir normalizador com critérios nos quais se verifica o concreto e sobre 
os quais se decidirá”, mas o sentido que se manifesta quando, em uma 
situação cotidiana desconhecida, opina-se que “este ou aquele teria julgado 
a situação corretamente ou erradamente”32. Esse segundo sentido envolve 
um “colocar-se no lugar do outro”, diferentemente de uma subordinação da 
experiência particular ao que “dizem” ou “acham”. Nesse caso, o julgar “não 
tem parâmetro, não pode recorrer à coisa alguma senão à própria evidência 
do julgado, não possui nenhum outro pressuposto que não a capacidade 
humana de discernimento”33.  

Em sua Crítica da Faculdade do Juízo, Immanuel Kant (1724 – 1804) 
analisa o juízo estético e, por sua vez, Arendt encontra na estética kantiana 
o “modelo para o tipo de validade intersubjetiva que se procura alcançar na 
esfera pública”34. Na Terceira crítica, o ser humano é pensando em sua 
vivência na comunidade; isto é, em um mundo que conjuga singularidade e 
pluralidade. Assim, Kant discute, no § 39 da Crítica da Faculdade do Juízo, 
a “comunicabilidade de uma sensação”. Segundo ele, “o prazer no belo não 
é nem um prazer do gozo, nem de uma atividade legal, tampouco da 
contemplação raciocinante segundo ideias; mas um prazer da simples 
reflexão”35. Esse prazer (aquilo que apraz ou desapraz) é comunicável 
																																																													
30 2000, p.145. 
31 ARENDT, 2000, p.145. 
32 ARENDT, 2012, p.32. 
33 ARENDT, 2012, p.31-32. 
34 BENHABIB, 1998, p.39. 
35 KANT, 2008, p.140 [KU, § 39, B 155]. 
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universalmente, não pelos sentidos (tato, olfato, paladar, audição, visão) 
que são privados, mas pelo seu “estado de ânimo”. Nesse sentido, Rohden  
afirma que o juízo estético possui uma sociabilidade fundamental36. 

Na política é necessário que o sujeito assuma tanto a posição de 
“ator” quanto à de “espectador”, sendo que nessa última há um “prazer 
desinteressado”. O espectador pode apresentar um ponto de vista 
imparcial, porque representa determinada situação como aparece para si 
próprio, e também de um ponto de vista geral. O que o espectador julga é 
aquilo que o evento histórico possui em sua particularidade, a possível 
"validade exemplar". Assim, Arendt cita Kant ao afirmar que os objetos do 
juízo propriamente dito (aqueles que chamamos de belo), “contém algo de 
contingente em relação ao universal“37, porque referem-se ao universal sem 
“subsumi-lo à categoria geral da natureza”. O juízo estético volta-se para o 
particular, e conduz a um possível sentido geral, valendo-se, para tanto, do 
pensar alargado (isto é, levando o ponto de vista dos outros em 
consideração). 

Arendt abordou a questão do juízo de maneira sistemática no âmbito 
da vida contemplativa. A atividade judicante necessita da sociabilidade 
porque “sou humano e não posso viver sem a companhia dos homens. 
Julgo como membro dessa comunidade, e não como membro de um mundo 
suprassensível”38. Diante disso, o julgamento prepara o momento de 
decisão: o que foi pensando (em um diálogo do sujeito consigo mesmo), 
será agora comparado e aplicado ao particular em questão. Assim, o julgar, 
conjuga-se não somente o particular e o universal, mas também o mundo 
interno e externo, posto que, após o julgamento, a vontade fornecerá o 
impulso para a ação (ou para a inação). 

Tal como em Kant, para Arendt, a atividade judicante também 
necessita da imaginação, a qual permite que os outros seres humanos 
sejam presentificados “virtualmente”; ou seja, possibilita imaginar possíveis 
opiniões e argumentos, em uma espécie de “visita à perspectiva dos 
outros”. Essa atividade, de representar as coisas por si próprio permite que 
o sujeito avance em relação ao que está posto objetivamente: “o sentido do 
gosto é um sentido em que, pode-se dizer, sentimo-nos. É um sentido 

																																																													
36 1988, p.98. 
37 KANT apud ARENDT, 1994, p.17. 
38 ARENDT, 1994, p.68. 
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interno”, escreve Arendt39.  Assim, é possível “ver” com um prazer 
desinteressado, exercendo a posição de um espectador imparcial que “vê o 
jogo como um todo”40. 

Na Décima Segunda Lição de Lições sobre a Filosofia Política de 
Kant (1994), Arendt apresenta sua perspectiva acerca do sensus 
communis, tal como teorizado por Kant. Contudo, tal como ressalta Assy41, 
a concepção deste sensus como algo “enraizado neste sentido 
comunitário”42 remonta a Cícero43. Por sua vez, Arendt destaca que, no 
pensamento kantiano, a utilização do termo em latim denota a intenção de 
diferenciar o que é o conhecimento básico (ou do senso comum) deste 
“sentido extra”, que é especificamente humano porque depende da 
comunicabilidade. O sensus communis é uma “capacidade extra do espírito 
que nos ajusta a vida em comunidade”44, aparecendo ao indivíduo pela 
sensação de prazer ou desprazer (“isso me agrada ou isso me desagrada”) 
e, nesse sentido, referindo-se a atividade de julgar. 

A mentalidade alargada, em um “entendimento humano saudável”45, 
por seu turno, é como se fosse uma “ferramenta” do espírito, que amplia a 
sua capacidade. Dessa forma, o sensus communis é reforçado, não sendo 
necessária a mediação de conceitos, ou mesmo o recurso a alguma 
espécie de normatividade (juízos determinantes), porque ele é estético, 
refere-se ao que o corpo (sensibilidade) recebe do mundo externo. Pelo 
contrário, basta esse sentimento de “satisfação desinteressada” (aquilo que 
apraz ao sujeito), que pressupõe também a comunicabilidade e a 
intersubjetividade.  

																																																													
39 1994, p.69. 
40 Idem, 1994, p.69. 
41 2015, p. 162. 
42 ARENDT, 1994, p.93. 
43 Conforme contextualiza Assy (2015, p.162): “Arendt traduz a definição ciceroniana de 
sensus communis, “sunt in communibus infixa sensibus”, como “enraizado em um sentido 
comum” (rooted in commom sense), preterindo as tradução consagradas propostas tanto por 
Rackham no Loeb Classical Library: “rooted deep in the general sensibilty” (profundamente 
enraizado na sensibilidade geral); quanto na Classici Latina de Giuseppe Norcio “molto iccine 
al sentimento di ognuno” (muito próximo ao sentimento de cada um).  
44 ARENDT, 1994, p.71. 
45 Por essa expressão, Kant refere-se ao “entendimento comum <der gemeine 
Menschenverstand>, que, como simples são entendimento (ainda não cultivado), é 
considerado o mínimo que se pode esperar de alguém que pretenda chamar-se de homem” 
(KANT, 2008, p.134 [KU, §40, B 157]). 
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Nesse sentido, Arendt enfatiza, baseada em Kant, que a tarefa de 
colocar-se no lugar do outro, de maneira ficcional, é possível pela “ideia de 
um sentido comum a todos46, isto é, de uma faculdade do juízo que, em sua 
reflexão, leva em conta (a priori) o modo de representação de todos os 
outros homens em pensamento, para, de certo modo, comparar seu juízo 
com a razão coletiva da humanidade.” Assim, em relação ao juízo, o acordo 
consigo mesmo não basta, é necessário colocar-se no lugar das outras 
pessoas, uma a uma, formando uma comunidade de opiniões possíveis. 
Dessa forma, o sensus communis é “concebido tal qual um senso que nos 
ajustaria a pluralidade, e não a um consenso político ou a uma decisão 
política unânime”47. Retomando a ideia de um “sentido comunitário”, Schio 
enfatiza que esse sensus não se confunde com o chamado “bom senso”, 
que seria “sinônimo de vulgar, no sentido de possuir um baixo poder de 
crítica48. Também é tido como passível à falta de lógica interna, e ele é 
simplista”, sendo, em uma sociedade de massa, quase que uma 
minimalização do sensus communis.  

Por sua vez, a mentalidade alargada também não se confunde com 
a simples “empatia”, que, entendida como a experiência de sentir a emoção 
que se pressupõe que outra pessoa está sentido, restringe-se ao sensus 
privatus. Em resumo, a quarta lição da LFPK é concluída da seguinte forma, 
esquematizada por arendt: “Homens = criaturas limitadas à Terra, vivendo 
em comunidades, dotadas de senso comum, sensus communis, um senso 
comunitário; não-autônomos, cada qual precisando da companhia do outro 
mesmo para o pensamento”49.  

Por fim, reiterando o contexto das reflexões desenvolvidas em OT, 
Arendt cita a importância de ir além dos dados sensoriais, mas ainda assim 
confiar na “experiência sensorial imediata”, e enfatiza que a confiança 
nesses sentidos é garantida pela presença de outro, com os quais cada um 
compartilha o mundo50. Considerando que Arendt explicita seus conceitos, 
várias vezes, por uma via negativa, em OT, a perda do senso comum, 
permite que a ideologia, ao invés do sensus communis, realize-se como se 
fosse um  “sexto sentido”. Em outros termos, a ideologia funciona como um 

																																																													
46 2000, p.379. 
47 ASSY, 2015, p.163. 
48 2012, p.105. 
49 1994, p.37. 
50 ARENDT, 1989, p.527. 
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princípio unificador das diversas sensações, e confere o sentimento de 
realidade. Em uma via positiva (de explicação do assunto), em VE, Arendt 
esclarece que senso comum, nesse contexto, é um sensus communis:  

O que, desde São Tomás de Aquino, chamamos de senso comum 
sensus-communis, é urna espécie de sexto sentido necessário para 
manter juntos meus cinco sentidos e para garantir que é o mesmo 
objeto que eu vejo, toco, provo, cheiro e ouço; é a "mesma 
faculdade [quel se estende a todos os objetos dos cinco sentidos." 
Esse mesmo sentido, um "sexto sentido" misterioso, porque não 
pode ser localizado como um órgão corporal, adequa as sensações 
de meus cinco sentidos estritamente privados - tão privados que as 
sensações, em sua qualidade e intensidade meramente sensoriais, 
são incomunicáveis - a um mundo comum compartilhado pelos 
outros51. 

Assim, assumindo uma leitura conjunta da OT, da VE e da LFPK, 
percebe-se que, em sua primeira obra dedicada à política, Arendt tratou do 
sensus communis, conforme destaca Schio52, tanto em relação ao mundo 
interior - em que ele é importante para manter junto os cinco sentidos e 
conferir o sentimento de realidade – quanto em relação ao mundo exterior, 
em que o sensus communis é esse sentido extra que ajusta a pessoa à 
comunidade. Assim, nota-se a originalidade do pensamento arendtiano que, 
a partir da realidade política dos Totalitarismos, demonstrou como as 
consequências deste fenômeno político (além de sociais e econômicas) 
afetaram os indivíduos de maneira profunda, impossibilitando a atividade de 
pensar e de viver em pluralidade (que antes de ser algo externo, é uma 
atividade própria do espírito). 

Essa leitura conjunta de obras distantes na cronologia da autora, e 
também pertencentes a momentos aparentemente distintos (a vida ativa e a 
vida contemplativa), estabelecem algumas “anotações” (ou mesmo “chaves 
interpretativas”) importantes para o estudo do pensamento arendianto que, 
cada vez mais, é debatido e interpretado por estudiosos de diversas áreas, 
sendo de incontestável atualidade. Ainda assim, o viés filosófico, por ser o 
ponto de partida e de chegada da própria Arendt, é essencial para o estudo 
de seu pensamento. Nesse sentido, a partir da discussão acerca das 
consequências políticas da perda do senso comum (sensus communis), 
																																																													
51 ARENDT, 2000, p.39. 
52 2009, p.140. 
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demonstrou-se que o referencial kantiano está implícito em OT. Assim, em 
relação aos sujeitos, não justifica-se a afirmação de que Arendt tratou, de 
maneira isolada e fragmentada, os atores e os espectadores da política, 
valorizando uns em detrimento dos outros ou traçando uma perspectiva 
“elitista” da política. Trata-se apenas da sequência das reflexões de Arendt 
que, possivelmente motivada pelo terror dos Regimes Totalitários, em suas 
primeiras obras políticas, enfatizou questões relacionadas à vida ativa e, 
sobretudo a partir do julgamento de Eichmann (1961-1962) e em seus 
últimos textos voltou-se para o espírito. 
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REFLEXÃO ÉTICA, AUTOEVIDÊNCIA E A SISTEMATIZAÇÃO DAS 
INTUIÇÕES: A PROPOSTA DE INTUICIONISMO ÉTICO MODERADO DE 

ROBERT AUDI 
 

Emerson Martins Soares* 
 
 
 
Introdução 

O intuicionismo ético foi uma das grandes correntes da filosofia 
moral inglesa desde meados do séc. XVIII até por volta da década de 1930, 
tendo caído em descrédito depois desta data1. Todavia, parece que o 
movimento começa hoje a retomar sua respeitabilidade de outrora no 
campo da filosofia moral. É fato que essa corrente não voltou a ter o 
renome que teve no passado; no entanto, existem atualmente muitos 
filósofos de destaque que aceitam ser entendidos como intuicionistas, por 

																																																													
* Mestrando em Filosofia do PPGfil, UFPel. Graduado em Filosofia pela mesma instituição. 
Tutor do curso de Licenciatura em Filosofia a Distância da UFPel. Email: 
emersonsoares@outlook.com. Este texto é uma versão condensada de "O intuicionismo 
ético moderado de Robert Audi" escrito para o livro A invenção da modernidade: as relações 
entre ética, política, direito e moral. Cordioli, Leandro, et al (orgs.). Porto Alegre, RS: Editora 
Fi, 2017. Para um tratamento mais aprofundado das questões levantadas aqui sugiro a 
leitura do capítulo em questão. 
1 Alguns dos motivos alegados para o descrédito do intuicionismo no período entre-guerras 
foi de que o intuicionismo levanta uma aura de mistério em torno da moral, além de revelar 
uma incapacidade para explicar a mais simples discordância em ética: se alguém pensa que 
comer carne é errado por intuição moral, como se pode convencer alguém que pensa 
exatamente o contrário e que também se sente justificado em acreditar nisso por intuição 
moral? O problema seria que intuições são obstruídas por elementos não-morais, podendo o 
desacordo moral ser fruto da divergência sobre tais elementos. Outro problema alegado 
acerca do intuicionismo seria a sua impossibilidade de encaixar os fatos morais no quadro do 
mundo apresentado pela ciência moderna: se a nossa forma de compreender a natureza do 
mundo não abre espaço para a moral, tanto pior para a ciência, nos diriam alguns 
intuicionistas clássicos como Moore, por exemplo. Dentre outras. Contudo, que o descrédito 
em relação ao intuicionismo ético aconteceu mais por uma má compreensão e pela forma 
caricaturada de apresentação do mesmo do que por falta de mérito do intuicionismo. 



Anais do V Congresso de Filosofia Moral e Política 

191 

exemplo: W. Sinnot-Armstrong, Jonathan Dancy, Russ Shafer-Landau, 
Robert Audi, dentre outros.  

Resumidamente, podemos dizer que o intucionismo ético está 
ancorado em dois fundamentos centrais: (i) a crença de que algumas 
proposições morais básicas são autoevidentes; e (ii) a crença de que as 
propriedades dessas proposições são propriedades não-naturais. 
Correspondentemente, as duas características distintivas do intuicionismo 
ético serão sua epistemologia e sua ontologia.  

O intuicionismo ético foi desenvolvido também como uma teoria 
centrada inteiramente na epistemologia moral, onde a questão da 
justificação de um princípio moral comum, como por exemplo o dever prima 
facie de cumprir nossas promessas, deve ser considerada à luz de um 
compromisso geral da maioria das teorias éticas intuicionistas: o 
fundacionalismo epistêmico, uma visão que afirma que se houver qualquer 
tipo de conhecimento ou justificação, ele seguirá o curso do conhecimento 
ou da justificação não-inferencial. O princípio geral de cumprir promessas 
dessa forma entendido seria autoevidente e pode ser conhecido 
intuitivamente e, além disso, não precisaria de defesa mediante a derivação 
de princípios prévios.  

Outro aspecto fundamentalmente distintivo do intuicionismo é sua 
característica ideia de intuição, onde intuir algo seria apreendê-lo 
diretamente sem a necessidade de algum processo de raciocínio 
inferencial. De acordo com os intuicionistas, nós intuímos proposições 
morais básicas autoevidentes, isto é, proposições conhecidas 
imediatamente por si mesmas, sem o recurso de nenhum processo 
inferencial do raciocínio. A intuição seria então a apreensão imediata de 
uma proposição autoevidente através do entendimento. 

A noção clássica de intuição seria a apreensão imediata de uma 
proposição autoevidente através do entendimento, e que deve ser 
distinguida da dedução, da inferência e dos sentimentos. A dedução (ou 
raciocínio inferencial) decorre daquilo que é imediatamente apreendido pela 
sensação ou pelo entendimento. O sentimento, por sua vez, é percepção 
dos estados mentais. Os sentimentos são instantâneos como a intuição, 
mas seu objeto não é uma proposição autoevidente. Ademais, os 
sentimentos são apreensões imediatas através da sensibilidade, mas as 
intuições são apreensões imediatas através do entendimento.  

Acontece que o conceito de intuição é alvo de discussão entre os 
próprios intuicionistas, havendo diversas abordagens e concepções do que 
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seria uma intuição. Resumidamente, a ideia de intuição, numa abordagem 
clássica, seria análoga ao padrão da percepção sensível: assim como 
certas coisas parecem ser (sensivelmente) de uma certa forma (p. ex., 
duras ou macias, vermelhas ou amarelas), também certas coisas se 
apresentam ao entendimento como verdadeiras ou aparentemente 
verdadeiras. Tais aparências não são, contudo, crenças; pois pode ser que 
algo pareça verdadeiro, mas que não creiamos nisso (p. ex.: parece que 
existem mais números naturais do que quaisquer outros, mas isso é falso). 
Similarmente, as intuições não são entendidas pelos intuicionistas clássicos 
como crenças com certas características (como ser pré-teóricas, 
firmemente mantidas etc.). Ademais, crenças também não são apreensões 
imediatas, embora possam ser baseadas nestas. O mesmo ocorre quando 
pensamos na analogia entre aparência intelectual e aparência sensível: a 
crença de que há um objeto na minha frente não é uma intuição no sentido 
epistemológico do intuicionismo, mas é baseada na apreensão sensível 
imediata do objeto (intuição sensível).  

Agora, não é claro que todos os intuicionistas defendem a visão de 
intuição esboçada acima. W. D. Ross, por exemplo, embora se valha da 
noção de apreensão, ancora sua teoria nas convicções morais de pessoas 
adultas reflexivas e bem-educadas. Ele diz que, assim como os dados das 
ciências naturais são as percepções sensíveis, os dados da ética são as 
convicções morais de pessoas reflexivas e bem-educadas. Convicções 
essas que seriam crenças pré-teóricas e firmemente mantidas, o que é 
nitidamente contrário a alguns dos intuicionistas clássicos. Logo, Ross 
parece sustentar uma visão alternativa segundo a qual as intuições são 
crenças pré-teóricas firmemente mantidas e, sobretudo, não-inferenciais. 
Fica patente a discordância entre os próprios intuicionistas em relação aos 
elementos da intuição e da autoevidência que compõem o intuicionismo. O 
intuicionismo é, portanto, um conceito polissêmico com diversas correntes e 
nuances - como não poderia deixar de ser em filosofia.   

Não obstante, o intuicionismo moral é historicamente importante, 
amplamente reconhecido, e geralmente tido como uma posição importante 
para os fundamentos da ética. Há, contudo, como podemos notar acima, 
uma grande confusão acerca do intuicionismo, seu método e suas 
características principais. Assim, nosso objetivo aqui será esboçar a 
proposta de intuicionismo de Robert Audi, o qual, por sua vez, é uma 
reconstrução do tipo de intuicionismo proposto por W. D. Ross, para 
reavaliar e clarificar o intuicionismo. E, para avaliar e clarificar o 
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intuicionismo ético e o papel das intuições em suportar tal teoria, 
precisamos de uma concepção mais clara do que é o intuicionismo e uma 
descrição de sua relação com as intuições éticas. Para isso, esboçaremos o 
intuicionismo de Ross e a apropriação dele por Audi para a construção de 
um intuicionismo moderado. 
Uma reconstrução do intuicionismo ético tradicional 

Iniciemos, portanto, por clarificar os usos do termo "intuicionismo". 
Há dois principais usos do termo "intuicionismo", o primeiro uso concebe o 
intuicionismo como uma teoria ética geral; o segundo como epistemologia 
moral característica de tais teorias. Como uma teoria ética geral, o 
intuicionismo possui três características principais, a saber: (i) é um 
pluralismo ético: uma posição que afirma uma pluralidade irredutível de 
princípios morais básicos; e (ii) cada um destes princípios se concentra 
sobre um tipo diferente de fundamento, no sentido de um fator implicando 
um dever moral prima facie tal como fazer uma promessa a alguém. Por 
último, (iii) cada um destes princípios é tomado como sendo intuitivamente 
conhecido, isto é, apreendido mediante intuição racional dos agentes éticos. 
As características (i) e (ii) são estrutural e conceitual, respectivamente: elas 
afirmam uma pluralidade de princípios básicos afetando tipos diferentes de 
conduta e negam que haja apenas um princípio moral básico; (iii), por sua 
vez, é epistemológica: localiza os princípios em relação ao conhecimento. 

Enquanto concepção epistemológica, o intuicionismo é 
simplesmente a tese de que os juízos morais básicos, bem como os 
princípios morais básicos, são justificados por desempenhos não-
inferenciais de uma capacidade mental racional e uma faculdade intuitiva 
que contrasta com a percepção sensorial, clarividência, adivinhação, e 
quaisquer outras possíveis formas de justificação em ética. Como 
concepção epistemológica, o intuicionismo ético é uma teoria centrada 
inteiramente na epistemologia moral e busca a justificação das crenças 
morais expressas por agentes morais. 

A posição de Ross pode ser considerada como uma versão desses 
dois tipos de intuicionismo: o ético e o epistemológico. Contudo, como 
nosso objetivo aqui é tentar avaliar o intuicionismo ético e o papel das 
intuições em suportar tal teoria, nos concentraremos e discutiremos apenas 
a epistemologia moral intuicionista, cujo exame pode esboçar uma 
concepção mais clara do que de fato seja o intuicionismo, uma descrição de 
sua relação com as intuições éticas e um esboço de uma descrição geral, 
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ainda que não completa, da justificação em ética conforme proposta por 
Audi em seu ensaio Intuicionism, Pluralism, and the Foundations of Ethics 
(1997). 

Tomemos, então, a posição de Ross como a concepção 
paradigmática de intuicionismo. Em seu famoso livro The Right and the 
Good (1930), ele propôs uma também famosa lista de deveres prima facie, 
deveres de fidelidade, reparação, justiça, gratidão, caridade, auto-
aperfeiçoamento e não-violência2. Ao chamar atenção para esses deveres 
prima facie, Ross quis indicar que, quando adquirimos algum desses 
deveres, o ato em questão (como, por exemplo, fazer uma promessa) não 
precisa ser nossa obrigação última, desde que outra obrigação possa 
superar a original, pois deveres prima facie não são deveres condicionais: 
eles não são possuídos apenas condicionalmente, são necessariamente 
possuídos quando seus fundamentos estão presentes e são 
frequentemente não condicionais em seu conteúdo. A ideia central da 
noção de dever prima facie é, portanto, que se trata de um tipo de dever, 
dado a presença de seu fundamento, inerradicável, mas substituível. 
Vejamos um exemplo. Se prometermos pagar as contas de um amigo por 
um determinado tempo, tendo em vista que ele encontra-se em dificuldades 
financeiras e não pode arcar com suas despesas, temos um dever moral 
prima facie de fazer isso. Ainda: possuímos a obrigação de cumprir nossa 
promessa mesmo se um dever conflitante surgir. Digamos que surja o dever 
de pagar uma cirurgia emergencial para seu filho que corre risco de vida 
caso a operação não seja realizada. E, para tal, deve-se usar todas as 
economias que se tem. A ideia é que esse segundo dever supera a 
obrigação prima facie de cumprir a promessa a seu amigo, mas não a 
anula. Deveres prima facie são, portanto, inerradicáveis ou irrevogáveis, 
mas substituíveis. 

Há algumas outras características da posição de Ross que se 
tornaram parte da concepção comum do intuicionismo. Ross insiste, por 
exemplo, num pluralismo irredutível: não há apenas uma coisa tal qual 
aumentar a bondade no mundo que seja nosso único, geral e direto dever 
																																																													
2 Devido ao curto espaço que dispomos aqui, bem como o objetivo principal de nossa 
investigação ser outro, não abordaremos a teoria de Ross em detalhes nem a sua 
concepção de deveres morais prima facie. Para detalhes da teoria de Ross, ver: The Right 
and the Good. Oxford: Oxford University Press, 1930, p.21s. Para uma compreensão 
extensiva dos deveres prima facie propostos por Ross, ver: AUDI, R. The Good in the Right. 
Princeton: Princeton University Press, 2004, p.20s. 
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moral. Já epistemologicamente, Ross enfatizou a autoevidência das 
proposições expressando nossos deveres prima facie. É preciso ter em 
mente aqui que autoevidência não é necessariamente o mesmo que 
obviedade, pois a obviedade varia entre pessoas e grupos, mas uma 
proposição autoevidente não pode ser relativizada dessa forma, mas é, 
contudo, em grande parte também óbvia. A autoevidência é simplesmente 
uma qualidade de certas proposições; assim, ela não é relativa a nenhum 
tipo de pessoa. E ao recorrer ao que chama de intuições para explicar como 
apreendemos as verdades morais autoevidentes, Ross recorre ao que 
comumente as pessoas chamam de intuições que, resumidamente, designa 
uma cognição sustentada, pelo menos em parte, com base no 
entendimento de seu objeto proposicional.  

Ross salientou ainda que a autoevidência diz respeito a tipos de 
ações, não ações particulares; ou seja, o tipo de intuicionismo proposto por 
Ross não afirma que a intuição resulta no conhecimento do que se deve 
fazer em casos conflitantes, para isso é necessário algo a mais: a reflexão 
(veremos isso mais adiante). Por fim, Ross também apela para o que 
comumente se chama intuições para dizer a maneira como apreendemos 
verdades morais, ou seja, a forma com que apreendemos as verdades 
morais seria mediante intuições.  

Para Ross, as verdades morais básicas, que são constituídas por 
seus princípios de dever prima facie são, pois, autoevidentes. Mas ele não 
postula nenhuma faculdade racional especial nem está comprometido com 
a existência de uma "parte" da mente ou mesmo uma "capacidade da 
razão" necessária para a reflexão moral. Pelo contrário, Ross fala de 
consciência moral e de apreensão (entendimento) dessas verdades morais. 
Ou seja, os deveres morais prima facie são conhecidos da mesma forma 
que a verdade dos axiomas matemáticos e as verdades da lógica: de forma 
racional, sem a necessidade de uma faculdade especial para tal. 

Parece haver, portanto, uma diferença entre apreender uma 
proposição autoevidente e apreender a autoevidência desta mesma 
proposição: a apreensão de uma proposição autoevidente pode ser uma 
coisa simples, ao passo que o status epistêmico de tal proposição, por 
exemplo, sua justificação ou autoevidência ou apriorismo, é uma fonte 
paradigmática de desacordo. Contudo, a apreensão da autoevidência das 
proposições não exige que tenhamos nenhum tipo de faculdade especial 
para tal. Vejamos um exemplo: podemos saber que um princípio é 
autoevidente apenas sob uma base limitada, digamos do conhecimento do 
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caráter conceitual como oposto ao caráter empírico dos fundamentos sob 
os quais nós conhecemos este princípio como sendo verdadeiro. Sabendo 
sua verdade sob essas bases, saberíamos de sua autoevidência pelo 
conhecimento dos seus fundamentos. Isto é, digamos que conhecemos a 
proposição moral de que "há o dever moral prima facie de cumprir 
promessas" com base em (i) nosso entendimento dos conceitos envolvidos 
nessa proposição, e (ii) sua não-inferencialidade, ou seja, sua 
independência de qualquer outra premissa como evidência. 

Podemos pensar, então, que possuindo este tipo de conhecimento 
da proposição moral, a proposição em questão possui o status de 
autoevidência. Mas nenhum destes conceitos é necessário simplesmente 
para que alguém conheça um dever prima facie de cumprir promessas. E é 
exatamente essa proposição de primeira-ordem, o princípio de que cumprir 
promessas é um dever - e não a tese de segunda-ordem de que este 
princípio é autoevidente - que é a coisa fundamental a qual devemos ser 
capazes de conhecer intuitivamente. Como agentes morais precisamos de 
conhecimento intuitivo de nossos deveres e não de conhecimento intuitivo 
do status dos princípios do dever. 

Estas características elencadas acima, por sua vez, levam o 
intuicionismo de Ross  a defender uma justificação revogável ou falibilista 
para as intuições cujo papel primário é aquele de nos fornecer 
conhecimento direto não-inferencial e não conhecimento direto da 
autoevidência das proposições morais3.  

Cabe agora clarificar o tipo de intuição com que Ross estaria 
comprometido. Segundo Audi4, a visão reconstruída de Ross não está 
comprometida com a existência de uma faculdade especial de intuição, uma 
capacidade peculiar às questões éticas, nem à irrevogabilidade epistêmica 
dos juízos morais autoevidentes resultam da reflexão. Mas qual é o tipo de 
intuição com que se está comprometido aqui? Segundo Audi, a intuição 
possui dos sentidos principais: (i) um sentido cognitivo, um estado 
psicológico como uma crença, isto é, uma intuição associada ao estado 
mental da crença; e (ii) um sentido proposicional: proposições que não são 

																																																													
3 Pois, ainda que as verdades autoevidentes não admitam prova, não há razão para se 
pensar que crenças morais dependentes de uma compreensão intuitiva dos princípios morais 
devem ser consideradas como sendo irrevogavelmente justificadas. 
4 AUDI, Robert. Moral Knowledge and Ethical Character. New York: Oxford University Press, 
1997, p.50s. 
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passíveis de prova, ou seja, não são prováveis, mas se encaixam nos 
objetos da intuição no sentido cognitivo. 

Isso quer dizer que as intuições não são infalíveis ou desempenhos 
justificados e irrevogáveis de uma faculdade especial, distinta da nossa 
capacidade racional geral como manifesta na nossa compreensão da lógica 
e das verdades matemáticas e, presumivelmente também, de outras 
verdades éticas ou não. 

Podemos elencar agora as características distintivas da intuição 
como entendida por Audi. O autor sugere quatro características ou 
exigências para algo ser considerado uma intuição. Primeiro, uma intuição 
deve ser não inferencial. No sentido de que a proposição em questão não é 
mantida sob as bases de uma premissa.  

A exigência da não-inferencialidade é, portanto, a primeira 
característica da intuição. Em segundo lugar, uma intuição deve ser uma 
cognição moderadamente firme, ou seja, intuições são tipicamente crenças. 
Porém, uma mera inclinação à crença não é considerada uma intuição; uma 
intuição tende a ser considerada uma convicção. Esta característica da 
intuição é chamada de exigência de firmeza. 

Em terceiro lugar, uma intuição deve ser formada à luz de um 
entendimento adequado dos objetos de sua proposição. Esta característica 
Audi chama de exigência de compreensão. A ideia é que, para uma 
proposição ser considerada uma intuição, além de ser firmemente mantida, 
ela deve ser compreendida, pois para uma proposição moral ser 
autoevidente ela deve ser precisamente compreendida como verdadeira, o 
que demanda reflexão por parte do agente para ver a verdade da 
proposição em questão. Por fim, a quarta característica da intuição é ser 
pré-teórica: intuições não são evidencialmente dependentes de teorias nem 
são elas mesmas hipóteses teóricas, pois uma intuição não pode ser uma 
inferência de uma teoria e nem epistemicamente dependente de uma teoria 
no sentido de que a teoria não fornece base justificatória, nem mesmo uma 
base inferencial, para a intuição. 

Tendo agora uma noção básica do que são as intuições, podemos 
distinguir os tipos diferentes de autoevidência para entendermos porque os 
intuicionistas entendem os princípios morais básicos como autoevidentes. 
Segundo Audi5, dois tipos de autoevidência são especialmente relevantes 
para o intuicionista. Mas para compreendermos os tipos de autoevidência 
																																																													
5 Idem, p.57s. 
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que o autor considera como relevantes, devemos primeiro possuir uma 
noção básica de autoevidência.  

Pois bem, uma proposição autoevidente é uma verdade de tal forma 
que sua compreensão possui duas condições, a saber: (i) sua compreensão 
é suficiente para alguém estar justificado ao acreditar nela; e (ii) sua 
compreensão é suficiente para se conhecer a proposição com base no seu 
entendimento sobre ela.  

Duas clarificações se fazem necessárias aqui. Em primeiro lugar, 
como explicitado em (i) no parágrafo acima, a autoevidência da proposição 
não implica que, se alguém entende a proposição em questão, então, 
acredita-se nela. O que é autoevidente pode ser justificadamente crido sob 
seus méritos intrínsecos, mas a sua verdade não precisa saltar aos olhos 
imediatamente. Isto é, não há necessidade de que a compreensão da 
proposição autoevidente em questão seja acompanhada da crença na 
proposição da sua. Em alguns casos, alguém pode ver o que uma 
proposição autoevidente diz (compreendê-la), antes de ver que ela é 
verdadeira (crer nela). Em segundo lugar, o entendimento de uma 
proposição autoevidente deve ser adequado. O entendimento adequado de 
uma proposição é mais do que simplesmente compreender o sentido geral 
da sentença que expressa a proposição. A adequação aqui implica não 
apenas ver o que uma proposição diz, mas também ser capaz de aplicá-la a 
casos apropriados, ser capaz de ver algumas de suas implicações lógicas e 
compreender seus elementos e algumas de suas relações. 

Dados esses pontos sobre os itens (i) e (ii) da noção básica de 
autoevidência, podemos distinguir aquelas proposições autoevidentes que 
são prontamente entendidas e aquelas que são compreendidas apenas sob 
reflexão dos tipos de casos aos quais elas dizem respeito. Segundo Audi6, 
podemos chamar as proposições do primeiro tipo de imediatamente 
autoevidentes e as proposições do segundo tipo de mediatamente 
autoevidentes, desde que suas verdades sejam compreendidas apenas 
através da mediação da reflexão e não por inferência7. É claro que a 
																																																													
6 Idem, p.60. 
7 Precisamos aqui compreender a diferença entre conclusões de reflexão e conclusões de 
inferência. Uma intuição ou um juízo intuitivo pode ser uma conclusão formada através da 
investigação racional ou por reflexão minuciosa. Há, portanto, um sentido no qual uma 
intuição pode ser formada através de investigação racional. Assim uma conclusão de 
inferência seria uma reação a proposições evidenciais, isto é, tem como premissas 
proposições que alguém notou como evidência. Uma conclusão de reflexão, por sua vez, é a 



Anais do V Congresso de Filosofia Moral e Política 

199 

reflexão pode envolver fazer inferências, mas o seu papel é limitado a 
clarificar o que a proposição em questão diz: uma proposição autoevidente 
é cognoscível sem bases inferenciais, como normalmente a autoevidência é 
entendida. 

Assim, proposições imediatamente autoevidentes são proposições 
óbvias. Sua verdade é aparente tão logo se as considere com 
entendimento, que é usualmente tão logo quanto alguém for apresentado a 
elas numa formulação natural e numa linguagem que seja competente. 
Como por exemplo, "o todo é maior do que as partes". Também temos que 
levar em consideração que há graus de obviedade e algumas proposições 
são mais óbvias do que outras. Isso não significa dizer que há graus de 
autoevidência: uma proposição ou é autoevidente ou não; ela não pode ser 
mais ou menos imediatamente autoevidente. Conforme Audi: 

Immediately self-evident propositions can differ in obviousness, 
whether for everyone or for some people or for one or more people 
at different times. Consider the proposition that if all As are Bs and 
all Bs are Cs, then all As are Cs. This is "very intuitive" and very 

																																																																																																																																	
reação à uma impressão geral. Seria mais ou menos como uma reação ao ver uma pintura 
ou uma expressão facial do que ver uma informação representada proposicionalmente. Um 
exemplo de Audi pode nos ajudar a compreender essa distinção de forma melhor: 
"considere-se a leitura de um poema para a determinação de que sua linguagem é artificial. 
Após duas leituras, uma silenciosa e outra em voz alta, pode-se julgar que a linguagem seja 
de fato artificial. Esse juízo poderia ser uma resposta a proposições evidenciais, como se o 
autor tivesse manipulado as palavras de modo a escandir as linhas. Mas o juízo não se 
origina dessa forma: se a artificialidade é mais sutil, deve apenas ser uma qualidade formal 
de difícil identificação. No segundo caso, julga-se a partir do sentido intuitivo e global da 
integração do vocabulário, movimento e conteúdo. O primeiro juízo de artificialidade pode ser 
chamado de conclusão de inferência: ela é estabelecida como premissa nas proposições 
notadas como evidência. O segundo juízo pode ser chamado de conclusão da reflexão: ela 
emerge do pensar sobre o poema, mas não de uma ou mais premissas evidenciais. [...] A 
conclusão da reflexão é um tipo de término da questão, parecida com a conclusão de uma 
questão prática através de uma decisão. As evidências não foram somadas nem suas 
implicações inferidas; obteve-se a visão do todo, caracterizando-a de maneira ampla. Em vez 
de começar com uma lista de artificialidades, não se poderia nem compor a lista até que se 
terminasse o estudo do poema" (AUDI, Robert. “Conhecimento Moral e Pluralismo Ético”. In: 
GRECO; SOSA (orgs.). Compêndio de Epistemologia. São Paulo: Edições Loyola, 2012, 
p.439s). Intuições são, portanto, como conclusões de reflexão, mas de modo algum todas as 
conclusões morais são conclusões de reflexão. A ideia é que uma crença ou um juízo 
intuitivo não pode surgir antes que a reflexão aconteça durante algum tempo, mesmo quando 
a inferência não é um fator na formulação do juízo ou da crença. Portanto, a intuição é uma 
faculdade, uma capacidade cognitiva não-inferencial e não uma capacidade não-reflexiva. 
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obviously true, or at least that holds for its ordinary substitution 
instances, such as 'If all cats are furry creatures and all furry 
creatures are animals, then all cats are animals'. It is also, for many 
people, more readily seen to be true, even if perhaps not in the end 
more intuitive, than the proposition that if no As are Bs and all Cs 
are Bs, then no Cs are As, or the proposition if there never have 
been any siblings then there never have been any first cousins. As 
these examples suggest, immediately self-evident propositions need 
not be (psychologically) compelling: they need not produce belief the 
moment they are understood, nor, even after reflection on them, in 
everyone who understands them8.  

Portanto, proposições imediatamente autoevidentes não precisam 
ser psicologicamente convincentes, não precisam produzir crença no 
momento em que são entendidas, nem mesmo após cuidadosa reflexão 
sobre elas. Proposições mediatamente autoevidentes, por sua vez, não são 
óbvias e também não precisam ser convincentes, já que precisam de 
reflexão para serem apreendidas como autoevidentes.  

Conforme Audi9, uma vez que distinguirmos a autoevidência 
imediata da autoevidência mediata e observarmos que uma proposição 
autoevidente não precisa ser óbvia ou mesmo convincente à primeira vista, 
poderemos ver claramente que um intuicionista pode ser um falibilista sobre 
o sentido da autoevidência. Segundo o autor, dois pontos devem ser 
salientados aqui: primeiro, quando uma proposição for posta em dúvida por 
não ser óbvia ou imediatamente autoevidente, podemos pensar que ela 
realmente não seja autoevidente, mesmo se ela de fato for. Mas, 
certamente, podemos conhecer uma proposição como sendo verdadeira 
mesmo quando não podemos mostrar que ela é verdadeira, ou mesmo 
defender isso argumentativamente. Isso é o que acontece com a maioria 
das pessoas com a proposição "se todos os As são Bs, e todos os Bs são 
Cs, então todos os As são Cs". A maioria das pessoas não é capaz de 
argumentar justificadamente acerca dessa proposição e nem dar 
argumentos que não sejam circulares para a sua justificação. Não obstante 
a maioria das pessoas conhece essa proposição como sendo verdadeira. 

O segundo ponto é que, da forma que as intuições são 
caracterizadas, elas não são apenas justificadamente revogáveis, isto é, 
																																																													
8 AUDI, Robert. Moral Knowledge and Ethical Character. New York: Oxford University Press, 
1997, p.61. 
9 Idem, p.63. 
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não são infalíveis e também não precisam ser justificadas prima facie ainda 
que haja razões para considerá-las como prima facie justificadas, 
exatamente como na proposição "se todos os As são Bs, e todos os Bs são 
Cs, então todos os As são Cs. 
Reflexão ética e julgamentos morais 

Do exposto acima, parece então que se algo deve ser chamado de 
intuitivo deve ser a reflexão, a reflexão sobre os conceitos e as implicações 
necessárias das proposições cujo status é supostamente cognoscível 
mediante intuição. O método de investigação do intuicionismo é, então, um 
método de "justificação a partir de cima": o procedimento de pressupor 
provisoriamente os princípios morais intuitivos e explorar as consequências 
que alguém pode inferir a partir deles. Ou seja, quando se busca 
justificação a partir de cima se faz dois tipos de coisas: (i) se deduz dos 
princípios morais intuitivos que tipos de decisões devemos tomar e que 
tipos de vida devemos levar caso tomemos os princípios morais intuitivos 
como sendo verdadeiros e regularmente agimos com base neles. E (ii) se 
reflete sobre o que realmente se pensa a respeito dessas possibilidades, 
isto é, sobre nossas intuições dos princípios morais10.  

Como a justificação a partir de cima pressupõe provisoriamente os 
princípios morais intuitivos, argumentar a partir de cima pode resultar na 
revisão dos princípios morais iniciais. Podemos chegar a conclusão, por 
exemplo, que se restringirmos os casos nos quais promessas resultam 
numa obrigação prima facie apenas àquelas situações onde a promessa é 
algo feito de forma completamente voluntária trata-se um princípio melhor a 
ser seguido do que a ideia de que qualquer promessa gera uma obrigação 
moral prima facie.  

Segundo Audi11, o uso que se faz da reflexão sobre os princípios é 
bastante consistente com o procedimento do equilíbrio reflexivo como 
descrito por Rawls (podemos adicionar ainda que o uso da reflexão é 
bastante similar ao método aristotélico para a ética).  

																																																													
10 Cf. AUDI, Robert. Moral Knowledge and Ethical Character. New York: Oxford University 
Press, 1997, p.66s. 
11 Idem, p.67. 
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A ideia seria a de que alguém pode comparar suas próprias intuições 
com aquelas de outras pessoas que se respeita ou tem em alta conta12, e 
com os resultados da aplicação de generalizações plausíveis às situações 
que as intuições morais dizem respeito pode-se chegar num todo coerente 
e estável mediante revisão de princípios, caso seja necessário. Esse seria o 
equilíbrio resultante das reflexões comparativas de alguém. 

O intuicionista pode, então, usar o procedimento para refinar os 
princípios morais já aceitos ou ainda para descobrir novos princípios morais. 
Mas essa é uma questão contingente que depende dos princípios que são 
aceitos no início do processo e quantos novos princípios ou refinamentos se 
pode produzir. O quão grande o equilíbrio apropriado deve ser também é 
contingente e bastante variável. E é deixado em aberto, por exemplo, se 
considerações não-morais, como fatos psicológicos, deveriam estar em 
equilíbrio com um corpo de princípios morais plausíveis13. 

Portanto, a ordem de justificação pode divergir da ordem da 
descoberta dos princípios morais em teorias cujo método básico seja a 
reflexão, como no caso do intuicionismo. Mas apesar do tipo de 
procedimento pelo qual descobrimos ou justificamos princípios morais, as 
intuições sobre casos devem ser coerentes com as intuições sobre 
princípios que se aplicam a casos. E a justificação inferencial pode suportar 
a justificação intuitiva no que diz respeito tanto a casos com a princípios. 

Essa abordagem Audi chama de "método de reflexão ética"14. O 
método da reflexão ética consiste, basicamente, em trazer suporte para 
questões morais mediante reflexão sobre o que essas questões de fato 
envolvem, tal qual o que são nossos deveres. Por exemplo, tomando 
novamente a promessa como uma fonte de dever moral, se reflete sobre o 
que uma promessa é, qual é o dever de mantê-la, se outros deveres podem 
conflitar com esse, o que conta como uma razão para a ação ou como 
intrinsecamente bom ou intrinsecamente mau etc. Fatos, então, também 
entram no processo da reflexão ética. E da reflexão ética resultam intuições 
confiáveis para o agir moral. A inferência pode também figurar na reflexão 
																																																													
12 A semelhança com o método aristotélico ocorre aqui: para Aristóteles, a ética é um 
assunto prático e por isso deve-se tomar as opiniões mais reputadas, as endoxas; a partir 
delas, o prudente faz as generalizações e deliberações necessárias para a aquisição da 
verdade moral de dada situação ética. 
13 Cf. AUDI, Robert. Moral Knowledge and Ethical Character. New York: Oxford University 
Press, 1997, p.68. 
14 Idem, p.68. 
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que gera intuições, mas o caso principal de tal reflexão seria aquele no qual 
se chega em conclusões de reflexão ou intuições imediatas, não em 
julgamentos inferenciais15. 

Essa estrutura para a teorização ética, Audi chama de reflexionismo 
ético, cuja principal tese é que 

The method of reflection is and deserves to be our basic method for 
justifying ethical judgments, especially general moral principles or 
general judgments of what has intrinsic value, and among our basic 
methods for discovering such judgments. Discovery is, as in 
scientific inquiry, less constrained than justification. If tea leaves help 
us think up hypotheses, we may use them; but we may accept the 
hypotheses we thus arrive at only if they pass certain rigorous 
tests16. 

Segundo o autor, a reflexão ética é o método principal do 
intuicionismo. O reflexionismo ético permite "a similarly complex relation 
between morally sensitive observers and various moral phenomena. We can 
feel indignation over one person's slighting of another even if we cannot put 
our finger on what it was in the demeanor of the first that offended the 
second"17.  

Portanto, tomando a reflexão seriamente como uma base de juízos 
não-inferenciais justificados não é preciso comprometer-se com qualquer 
forma particular de descrição de por que isso ocorre. Pode-se também 
combiná-la com várias formas de teoria ética, e o uso do método de 
reflexão ética também não se compromete exclusivamente seja com uma 
visão particularista ou universalista em ética, sendo por sua própria 
constituição um método completamente neutro, devido seu caráter 
metodológico18. 

																																																													
15 Isso porque caso a primazia da reflexão não-inferencial não fosse reconhecida, algo mais 
deveria servir como fundamento das premissas para  inferência. Vemos aqui alguns dos 
claros comprometimentos fundacionistas do método de reflexão ética proposto por Audi. 
16 AUDI, Robert. Moral Knowledge and Ethical Character. New York: Oxford University Press, 
1997, p.69. 
17 Idem, p.70. 
18 Segundo o autor, o método é neutro no que diz respeito à controvérsia entre naturalismo e 
não-naturalismo, pois pode haver um sentido no qual o reflexionismo ético seja 
metodologicamente a priori, já que sua principal demanda é que pensemos adequadamente 
sobre questões morais usando, sobretudo, os conceitos essenciais na sua formulação. O 
que não implicaria que os conceitos morais sejam analisados de qualquer forma particular e 
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O intuicionismo ético modificado: o reflexionismo ético 
Podemos, pois, considerar o intuicionismo como um caso restrito de 

reflexionismo ético e que o mesmo é uma estrutura de investigação moral 
mais comum do que aparenta ser. Mas, talvez, empiristas morais podem 
rejeitar o reflexionismo porque o que é conhecido mediante reflexão é 
comumente entendido como sendo a priori; falibilistas também podem 
rejeitar o reflexionismo porque juízos inferenciais parecem ser irrevogáveis. 
Da mesma sorte, não-cognitivistas podem rejeitar o reflexionismo porque a 
reflexão parece resultar na justificação ou conhecimento de proposições 
morais; não-naturalistas, por sua vez, também podem rejeitar o 
reflexionismo ético por causa de sua neutralidade em relação ao 
naturalismo. Mas, segundo Audi, nenhum destes teóricos precisa rejeitar o 

																																																																																																																																	
que a sua justificação poderia derivar de um entendimento a priori das relações conceituais 
ou de um sentido empírico de que tipos de atos têm propriedades moralmente relevantes. 
Ainda, segundo, o autor ambas as abordagens seriam consistentes com as várias formas de 
naturalismo e não-naturalismo existentes. O método de reflexão ética, ou reflexionismo ético, 
também seria neutro com respeito ao não-cognitivismo ético. Que, segundo Audi, podemos 
reconstruir como "the view that in making moral judgments we do not perform the cognitive 
act of stating facts (or falsehoods) but express attitudes, typically of (moral) approval or 
disapproval. We are, in this way, being "prescriptive" (or evaluative), not "descriptive." 
Noncognitivism takes the objects of reflection to be in crucial cases non-propositional, but it 
allows for moral justification of the attitudes that one expresses in making moral judgments. 
We must often reflect on whether certain pro or con attitudes are appropriate, but we may 
bring facts and logic to bear in appraising them: inconsistency and factual error make an 
attitude objectionable, even though not false. This justification is potentially grounded in 
reflection, an d presumably in intuitions of some kind, in a way analogous to the grounding 
that other theorists take to justify moral judgments construed as true or false. What 
cognitivists may take to show that I should keep a promise, noncognitivists may take to show 
that it is reasonable to have the positive attitude which I express in saying I ought to keep that 
promise." (AUDI, Robert. Moral Knowledge and Ethical Character. New York: Oxford 
University Press, 1997, p.72.). As considerações de neutralidade acima expostas nos levam 
a perguntar se alguma visão ética substantiva é lançada fora pelo reflexionismo ético? 
Segundo o autor (1997, p.71s), dado o seu caráter metodológico, o reflexionismo ético não 
pretende excluir qualquer posição ética particular, mas o método, não obstante, é 
inconsistente com um teoria crua do "comando divino" pois as propriedades morais seriam 
completa, direta e irrevogavelmente fundadas na vontade divina e a reflexão com resultados 
contrários seria, por sua vez, irrelevante para a teoria. Outra concepção ética com a qual o 
reflexionismo ético é incompatível seria a da teoria do instinto moral, isto é, a ideia de que a 
base do conhecimento moral e das crenças morais justificadas são adquiridos mediante 
instinto, pois não haveria necessidade de reflexão sobre eles, já que os mesmos seriam 
instintivos. 
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reflexionismo ético, pois o mesmo é neutro no que diz respeito ao 
racionalismo e ao empirismo; em sua forma mais plausível, o reflexionismo 
não é apenas falibilista mas também facilmente combinável com o 
procedimento do equilíbrio reflexivo. O reflexionismo ético também é 
consistente com o não-cognitivismo e o naturalismo, porque não é, 
enquanto tal, uma forma de intuicionismo ético, mas sua verdade oferece a 
melhor explicação daquilo com que as formas mais críveis do intuicionismo 
ético estão comprometidas19. 

Portanto, o intuicionismo ético modificado é, em linhas gerais, a ideia 
de que podemos ter, à luz da reflexão apropriada sobre o conteúdo dos 
juízos morais e dos princípios morais, justificação intuitiva para manter tais 
princípios, mas esta justificação, como vimos, não precisa ser irrevogável, 
ou seja, é uma justificação do tipo falibilista, no sentido de se poder adquirir 
novos deveres que me desobriguem de uma dever anterior. 

Conforme o autor, esses argumentos indicam como o intuicionismo 
pode ser plausível; e o que fora dito em suporte do reflexionismo ético 
indica como o intuicionismo pode ser compatível com o empirismo, mesmo 
que seja natural para os intuicionistas serem racionalistas; também 
demonstra como uma epistemologia moral racionalista pode se livrar do 
dogmatismo aparente e arbitrariedade associada, bem como de uma 
implausível filosofia da mente, e dos princípios epistêmicos nada 
moderados frequentemente atribuídos ao intuicionismo.  
Considerações Finais 

Se esse modelo de uma visão reconstruída do intuicionismo de Ross 
que Audi propõe for correta, parece-nos que o intuicionismo na 
epistemologia moral, bem como nos fundamentos da ética, deve ser tomado 
como uma corrente mais séria para a filosofia moral contemporânea. E há 
mais espaço para uma epistemologia moral intuicionista do que geralmente 
se percebe. Parece-nos também que, uma vez que uma vez que se 
apercebe-se como a reflexão de ao menos um tipo metodologicamente a 
priori é central na teorização ética, alguns dos principais obstáculos no 
caminho de uma descrição racionalista dos fundamentos da ética são 
eliminados. 

																																																													
19 Cf. AUDI, Robert. Moral Knowledge and Ethical Character. New York: Oxford University 
Press, 1997, p.73. 
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Parece, então, que há muito para se recomendar um intuicionismo 
moral falibilista nos moldes descritos por Audi e que usa a reflexão como 
um método justificante nas formas descritas nesta apresentação, 
abrangendo tanto intuições per se como intuições prima facie justificadas 
para uma teoria ética e algum tipo de método de equilíbrio reflexivo como 
um meio de ampliar e sistematizar essas intuições para que haja coerência 
e concisão. Disso decorre que se o intuicionismo for compreendido 
corretamente ele pode ser claramente visto como menos carregado 
teoricamente do que frequentemente lhe é percebido e atribuído, e assim 
pode fornecer um método de investigação ética que pode ser 
razoavelmente utilizado na abordagem de problemas morais básicos. 
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Introdução 
Este estudo integra uma pesquisa ainda em estágio inicial a respeito 

das características da sociedade do hiperconsumo. Objetiva-se identificar o 
crescimento da publicidade, no sentido de interferir e/ou modificar o 
comportamento das pessoas. Encontra-se na obra1 de Gilles Lipovetsky 
uma possibilidade de reflexão sobre esta questão, para isto se faz 
necessário uma exposição sobre as fases do consumo para que se 
compreenda como aos poucos a publicidade vai reorganizando os modos 
de vida tradicionais, fazendo perder o caráter de culpa em torno do gosto 
por gastar e explorando atitudes e comportamentos, por exemplo em torno 
do conforto, do lazer, da juventude, da saúde, dos hábitos etc. 
Características da sociedade de hiperconsumo 

Gilles Lipovetsky, professor de Filosofia e autor de vários livros, trata 
de temas como o individualismo contemporâneo, ética, consumo, 
hipermodernidade, entre outros. Ao elaborar um ensaio sobre a sociedade 
do hiperconsumo em “A felicidade paradoxal”, trata sumariamente, na 
primeira parte, das três fases do capitalismo de consumo, examinando cada 
uma delas para que melhor se compreenda o papel da publicidade nos dias 
de hoje e se encontre elementos para saber se ela interfere no 
comportamento das pessoas. 

 

																																																													
* Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Pelotas. 
E-mail para contato: estelavasconcellosadv@gmail.com. 
1 Para este estudo em específico aborda-se em especial “A felicidade paradoxal; ensaios 
sobre a sociedade do hiperconsumo” e “Os tempos hipermodernos”. 



Agência, Deliberação e Motivação 

208 

Algumas características da primeira fase 
A primeira fase volta-se para a composição dos grandes mercados e 

o aprimoramento de máquinas para a fabricação em série de produtos que 
permitiam elevação da produção, com custos menores e produção em 
massa, assim tem-se a produção em série de bens padronizados que 
começaram a ser distribuídos em quantidades menores e identificadas com 
o nome de uma marca. Até os anos 80 do século XIX os produtos eram 
vendidos a granel. É possível verificar-se no setor automobilístico, por 
exemplo, o aumento da produção, assim,  

Graças à cadeia de montagem móvel, o tempo de trabalho 
necessário para montar um chassis do modelo “T” da marca Ford 
passou de 12 horas e 28 minutos em 1910 para 1 hora e 33 minutos 
em 1914 [...]. O aumento da rapidez na produção permitiu baixar o 
preço de venda para metade do que oferecia o seu concorrente 
[...].2. 

Atinge-se lucratividade através do preço mais baixo dos produtos 
estandardizados, produzidos em maior quantidade e em menos tempo, 
assim, ficam mais acessíveis aos indivíduos não apenas produtos de curta 
como de longa duração; logo, nessa primeira fase tem-se “um consumo de 
massa imperfeito, predominantemente burguês”, surge a marca, a 
embalagem e a publicidade3.  

O nome atribuído pelo fabricante aos produtos estandardizados, 
embalados e vendidos em quantidades menores é a marca. Convém 
mencionar que, nessa primeira fase do consumo, surgem várias marcas 
que se mantêm em destaque ainda hoje. E é nesse momento que o 
consumidor passa a confiar na marca, pois esta confere “a garantia e a 
qualidade dos produtos”, aponta-se ainda que a primeira fase do consumo 
“transformou o cliente tradicional no consumidor moderno, um consumidor 
de marcas que era necessário educar e seduzir, nomeadamente através da 
publicidade”4. Para a distribuição em massa desses produtos 
estandardizados, embalados, com uma marca e expostos através da 
publicidade surgem os grandes estabelecimentos comerciais, os 
magazines, as lojas de departamentos. 

																																																													
2 LIPOVETSKY, 2017, p.24. 
3 LIPOVETSKY, 2017, p.25. 
4 LIPOVETSKY, 2017, p.26. 
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O autor relata que os grandes estabelecimentos comerciais são 
pensados para vender esses produtos padronizados e desse processo de 
venda, decorre a ideia de instigar os indivíduos a consumir, a buscar 
produtos novos e de associar a compra ao prazer. Mas como nesse 
momento os artigos produzidos em massa ainda não se destinavam a 
todos, a certa parcela da população cabia, aponta o autor, namorar as 
vitrines em seu tempo livre, com o fim de distração. 
Algumas características da segunda fase 

A segunda fase do consumo volta-se para um momento estrutural 
onde há um aumento da produtividade, esse ciclo ocorre por volta de 1950. 
A sociedade de consumo está envolta numa atmosfera onde os desejos e o 
imaginário são estimulados, há um processo de destradicionalização da 
vida social por parte da publicidade, essa segunda fase “assume-se como 
‘sociedade do desejo’, toda a vida quotidiana se encontra impregnada de 
um imaginário de felicidade alcançada através do consumo [...]”5. Surgem 
os supermercados e hipermercados que oferecem em um mesmo espaço, 
variados produtos com baixos preços, onde a estratégia é dar autonomia ao 
consumidor, as compras viralizam-se e o crédito é incentivado6, há a 
aceleração da produção e as inovações de produtos dão espaço para a 
obsolescência. 

Busca-se o bem estar; segundo Lipovetsky neste ciclo, o consumo 
conserva um potencial de ascensão 

Os automóveis americanos revestem-se de cromados e adquirem 
formas aerodinâmicas para impressionar os olhares alheios, para 
criar uma imagem de superioridade social. Tal como o indivíduo 
exibe orgulhosamente os objetos como emblemas de estatuto, 
também a publicidade se empenha em gabar os produtos como 
símbolos de posição social [...]”7. 

Os comportamentos vão modificando-se, vão surgindo novos artigos 
e modas, há toda uma dinâmica em torno do imaginário do consumo e suas 
funções e finalidades começam a adaptar-se aos individualismos: “A fase II 
																																																													
5 LIPOVETSKY, 2017, p.31. 
6 Em “Vida a crédito”, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, trata entre outras questões, do 
cenário do mundo e explica como se passa de uma sociedade de produtores para uma 
sociedade de consumidores. 
7 LIPOVETSKY, 2017, p.35. 
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corresponde à entrada em órbita de um individualismo de massa, hedonista 
e consumista”8. 
Algumas características da terceira fase 

A terceira fase é a época do hiperconsumo9, os produtos são meios 
para que se alcancem novas sensações e experiências (“consumo 
experiencial”10), não está presente a ideia de ostentação vivenciada na 
segunda fase e o consumo volta-se para uma função em torno da 
identidade, uma procura de individualidade e até de integração em um 
grupo; está relacionado à otimização espaço-tempo, a saúde, a novidade, 
as opções, a variedade, a renovação, em suma, prima-se pela diversidade. 

Queremos objetos ‘para viver’, mais do que objetos para exibir; 
compramos isto ou aquilo não tanto para ostentar, para evidenciar 
uma posição social, como para ir ao encontro de satisfações 
emocionais e corporais, sensoriais e estéticas, relacionais e 
sanitárias, lúdicas e recreativas11. 

O espaço e o tempo individuais, ao serem personalizados através do 
consumo, abrem espaço para que cada vez mais se busque uma felicidade 
privada porque se busca cada vez mais a novidade e a novidade está nos 
diferentes produtos anunciados pelo mercado e essa ideia alcança todas as 
camadas sociais e todas as faixas etárias. Há uma proximidade muito 
grande entre estar feliz e consumir. E é nessa linha de pensamento que o 
autor aponta não localizar 

Termo mais adequado que o de ‘hiperconsumo’ para definir uma 
época em que os gastos já não têm por motor o desafio, a 
diferença, os confrontos simbólicos entre os homens. Quando as 
lutas de concorrência já não são a pedra angular da aquisição de 
produtos, começa a civilização do hiperconsumo, esse império 

																																																													
8 LIPOVETSKY, 2017, p.87. 
9 Gilles Lipovetsky em “Os tempos hipermodernos” aponta que “vários sinais fazem pensar 
que entramos na era do hiper [...]” caracterizada pelo hiperconsumismo “um consumo que 
absorve e integra parcelas cada vez maiores da vida social; [...] se dispõe em função de fins 
e de critérios individuais e segundo uma lógica emotiva e hedonista que faz que cada um 
consuma antes de tudo para sentir prazer, mais que para rivalizar com outrem [...]” 
(LIPOVETSKY, 2004, p.25-26, grifos do autor). 
10 LIPOVETSKY, 2017, p.57. 
11 LIPOVETSKY, 2017, p.36. 
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sobre o qual brilha continuamente o sol do mercado e do 
individualismo12. 

Pelo consumo percebia-se, na segunda fase, não só a identidade 
econômica, mas também a social do indivíduo, ao passo que, na terceira 
fase, através do consumo, observam-se os gostos individuais e a identidade 
cultural do indivíduo. O espaço onde o indivíduo habita reflete, a partir do 
estilo em que está equipado, seu jeito de ver o mundo. Este estilo não está 
associado a uma questão de expor riqueza ou sucesso, mas a criação de 
um ambiente que seja personalizado e agradável aos seus olhos, resultante 
da aquisição de produtos estandardizados. 

Os produtos estandardizados, ao serem adquiridos pelos indivíduos 
e dispostos em diferentes cenários, são reinterpretados para compor um 
universo particular, exprimindo e ressaltando características próprias do 
indivíduo dentro de um sistema de consumo criativo, onde tais produtos são 
ressignificados. 

Quando o ato de compra do indivíduo volta-se para uma compra 
interiorizada, voltada para as sensações, para a busca de experiências 
afetivas e até mesmo para certa nostalgia (como nas linhas retrô), tem-se 
um consumo emocional. O indivíduo estabelece com o produto uma relação 
experiencial envolta nas sensações. 

Em torno do produto há a publicidade13 que passa a difundir valores. 
Como um produto pode aparecer, se destacar frente tantos outros? Para o 
produto aparecer a marca deve cercar-se da criatividade, fazer a diferença 
para fazer-se vender; é mais do que vender o produto é vender uma visão 
de mundo. 

Na sociedade de hiperconsumo [...] compramos marcas caras já 
não devido a uma pressão social, mas em função dos momentos e 
dos desejos, do prazer que daí retiramos, não tanto para exibir 
riqueza ou posição como para desfrutar de uma relação qualitativa 

																																																													
12 LIPOVETSKY, 2017, p.37. 
13 Sobre a publicidade cabe ressaltar que Gilles Lipovetsky em “O império do efêmero; a 
moda e seu destino nas sociedades modernas” a associa ao processo de dominação: “Como 
mensagem de persuasão elaborada por criadores especializados, a publicidade liga-se à 
lógica do poder burocrático das sociedades modernas: embora empregando métodos 
suaves, trata-se sempre, como nas instituições disciplinares, de guiar de fora os 
comportamentos, de penetrar a sociedade até seus últimos recônditos” (p.222). 
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com as coisas e os serviços. Até a relação com as marcas se 
psicologizou, se desinstitucionalizou, se tornou subjetiva14. 

As estratégias se estendem e trabalham no sentido de oferecer um 
leque de opções aos consumidores; as marcas aliam-se ao consumo 
emocional para mostrar seu produto, cativar o gosto e o interesse dos 
indivíduos, assim como captar suas angústias e ansiedades. A marca quer 
mais que conquistar, quer fidelizar o indivíduo e “Para fidelizar os clientes e 
ganhar vantagem num mercado desregulado, é preciso oferecer cada vez 
mais conforto, cada vez mais serviços, cada vez mais distrações”15. Nesta 
linha de pensamento “Quanto menos os estilos de vida são ditados pela 
ordem social e pelos sentimentos de pertença a uma classe, mais se impõe 
o poder do mercado e a lógica das marcas”16. Esse poder do mercado vai 
alcançando diferentes faixas etárias, a título de exemplo, os adolescentes, 
que vêem a marca como uma forma de inserção em um grupo. 

A ansiedade encontra-se igualmente na origem do novo gosto dos 
adolescentes pelas marcas. [..] Exibir um logotipo, para um jovem, 
não é tanto querer colocar-se acima dos outros, mas sobretudo não 
parecer menos que os outros. [...] É, sem dúvida, por isso que a 
sensibilidade às marcas é tão ostensiva nos meios desfavorecidos. 
Através de uma marca apreciada, o jovem sai da impessoalidade; o 
que ele quer mostrar não é uma superioridade social, mas a sua 
participação inteira e igual nos jogos da moda, da juventude e do 
consumo. Bilhete de entrada para o modelo de vida “moda”, é o 
receio do desprezo e da rejeição dolorosa por parte dos outros que 
activa a nova obsessão pelas marcas. 
[...] A verdade é que, comprando esta ou aquela marca, o 
adolescente faz uma escolha que o distingue do mundo dos seus 
pais, afirma preferências e gostos que o definem, apropria-se de um 
código. Se o logotipo se reveste de uma tal importância, tal deve-se 
ao facto de permitir uma pertença reivindicada pelo indivíduo e já 
não uma pertença encarada como um destino social, familiar ou 
outro. É neste sentido que a compra de uma marca é vivida como a 
expressão de uma identidade simultâneamente clânica e singular. 

																																																													
14 LIPOVETSKY, 2017, p.42. 
15 LIPOVETSKY, 2017, p.91. 
16 LIPOVETSKY, 2017, p.43. 
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Exibindo esta marca em público, o adolescente identifica-se com 
ela, considerando-a como um emblema da sua personalidade17. 

O adolescente18 encontra na marca uma forma para definir-se, para 
diferenciar-se, pois expressa sua identidade não só como indivíduo, mas 
também como indivíduo pertencente a um grupo. Nesta perspectiva de 
análise o consumo encontra-se associado à satisfação de necessidades. As 
marcas disponibilizadas no mercado induzem, conduzem a uma cultura do 
consumo, perpetuando e reproduzindo a lógica do sistema capitalista por 
meio das escolhas individuais. 

Computador, internet, celular, microondas, panificadoras etc, abrem 
espaço para uma maior independência do indivíduo, e cada vez mais o 
mercado oferece produtos sedutores que facilitam no sentido espaço-
tempo.  

Os objetos de consumo alcançam todas as faixas etárias, seduzem, 
atraem e concedem certa autonomia e otimização de tempo e espaço aos 
indivíduos. Destacam-se novos modos de consumir, se coloca em evidência 
um consumo que se baseia na subjetividade, nas sensações e na 
experiência, um consumo que vem alcançando várias dimensões; ao atingir 
a dimensão da saúde, percebe-se que o indivíduo busca consumir desde 
uma alimentação saudável, a utilização de cosméticos até medicamentos. A 
preocupação com a saúde vai além da cura de doenças, pois se busca 
também sua antecipação a partir de métodos preventivos, neste contexto e 
com os avanços, os indivíduos querem, também controlar seus estados 
psicológicos a partir de produtos químicos “[...] os sujeitos querem escolher 
seu humor, controlar a sua realidade quotidiana, controlar as suas 
alterações emocionais fazendo uso de medicamentos psicotrópicos cujo 
consumo, como sabemos, não para de crescer”19. 

Busca-se cada vez mais a novidade, a aquisição de produtos e 
serviços inovadores, procura-se um consumo que traga experiências 
sensoriais, assim renovar os produtos e serviços é uma proposta que 
																																																													
17 LIPOVETSKY, 2017, p.43-44, grifos do autor. 
18 Antes de tornarem-se adolescentes foram crianças e é nesse sentido que Zygmunt 
Bauman ao tratar da sociedade de consumidores em “Vida para consumo” lembra que: “Tão 
logo aprendem a ler, ou talvez bem antes, a ‘dependência das compras’ se estabelece nas 
crianças. Não há estratégias de treinamento distintas para meninos e meninas – o papel de 
consumidor, diferentemente do de produtor, não tem especificidade de gênero” (BAUMAN, 
2008, p.73). 
19 LIPOVETSKY, 2017, p.48. 
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atende a subjetividade e as expectativas de um consumidor que busca 
experiências novas e que também quer espairecer. Lipovesky além de 
apontar para o consumo em torno dos cuidados com a saúde20 também 
referencia o consumo para compensar o “tédio do trabalho segmentado” 
nesse sentido “‘sofro logo compro’: quanto mais isolado ou frustrado, mais o 
indivíduo tende a procurar consolação na felicidade imediata da compra”21. 
O consumo invade também a dimensão do lazer quando a publicidade 
sugere o que se fazer nas férias, em que lugar e sob quais condições; 
também quando aponta um leque sugestivo de novidades em torno de 
atividades recreativas e brinquedos. 

As compras são facilitadas com o auxílio da tecnologia, as empresas 
possibilitam ao cliente uma aquisição de produtos através da internet, 
outras, ainda dão a possibilidade de escolha, isto é, possibilitam que os 
clientes definam e personalizem o resultado final do produto de acordo com 
suas preferências, individualizando a unidade. 

Ao se promover necessidades e comportamentos distintos obtêm-se 
diferentes espaços a serem explorados. A economia, nesta fase, tende a 
organizar a produção estandardizada em massa. A estratégia é alcançar as 
diversas faixas etárias, a partir da oferta dos produtos a elas dirigidos. 

O melhor a ser feito é satisfazer o cliente, para isso facilita-se o 
crédito, o acesso ao produto, calcula-se o tempo de espera nas filas do 
caixa, investe-se na qualidade do ambiente, entre outros. Tais mecanismos 
destinam-se à fidelização do cliente, cada vez mais atento à questão de 
qualidade. 

A concorrência e a competitividade exigem das marcas criatividade e 
agilidade, porém com a constante inovação dos modelos, vem à tona novas 
versões para o mercado o que leva a um problema: o da rapidez com que 
os produtos tornam-se obsoletos, o que faz com que muitos consumidores, 
ávidos pela novidade, adquiram a nova versão: encontram-se educados 
para o consumo. Dessa forma “o universo do consumo e da comunicação 
de massa aparece como um sonho jubiloso. Um mundo de sedução e de 
movimento incessante cujo modelo não é outro senão o sistema da 
moda”22. 

																																																													
20 LIPOVETSKY, 2017, p.49. 
21 LIPOVETSKY, 2017, p.51. 
22 LIPOVETSKY, 2004, p.60. 
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A pretensão de uma vida melhor, de mais autonomia, com 
possibilidades de escolha e distintas ofertas possibilitam, cada vez mais, 
uma compra personalizada, sem deixar de lado a busca pelos preços mais 
baixos e os descontos. Nessa linha, as marcas enfrentam algo que o 
consumidor ignora e/ou desconhece, que é a pressão em torno do preço 
mais baixo, da qualidade e inovação, é preciso investir na criatividade. Em 
todos os grupos sociais ascendeu-se o desejo, entre outros elementos, pela 
moda, pelo lazer, pelas férias, pelos equipamentos individuais e, com a 
multiplicação de objetos pessoais, cada indivíduo organiza sua vida com 
maior independência. Assim, dentro da mesma família, cada membro tem 
sua televisão, seu celular, seu computador, enfim, tais tendências 
conduzem a um crescente individualismo. “Também a publicidade se vê, 
por sua vez, arrastada pela lógica de diversificação e renovação constante 
característica da sociedade de hiperconsumo”23, mas não se deixa abalar, 
uma vez que está sempre invadindo novos espaços, sejam eles, 
manifestações artísticas, colóquios, produtos variados, etc, o nome das 
marcas é exibido em toda parte, porém, a concorrência entre as marcas e a 
estandardização industrial deu origem a uma corrida pela busca de atenção 
e da memória dos consumidores. Não há tempo a perder. 

A organização em torno do consumo também está investindo no 
espaço da noite no intuito de se atender 24 horas por dia, sete dias por 
semana a fim de manter o fluxo permanente de clientes sem perder de vista 
sua liberdade de escolha. 

Um território imenso abre-se às estratégias do marketing: o tempo 
nocturno. Investindo no espaço da noite, a economia do 
hiperconsumo pretende abolir todos os períodos de pausa, constrói 
uma cidade continuamente aberta ao consumo, institui a 
comercialização ilimitada de produtos, 24 horas por dia, 7 dias por 
semana. Longe de arruinar o sistema do desejo e do consumo, a 
sociedade da fase III esforça-se, com êxito, para o manter cada vez 
mais desperto, alargando o seu regime temporal24. 

																																																													
23 LIPOVETSKY, 2017, p.81. 
24 LIPOVETSKY, 2017, p.93, grifos do autor. 
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O ápice do “turboconsumismo” encontra-se nas compras online onde 
é possível ultrapassar a ideia de espaço-tempo: zero deslocamento, sem 
fronteiras e a qualquer horário25. 

O homo consumericus, termo utilizado para designar o consumidor 
dessa terceira fase26, mesmo estando emancipado das culturas de classe, 
traz consigo preocupações, entre elas, o consumo responsável e o meio 
ambiente, é a era da emergência dos “produtos-éticos”. O consumidor 
dessa fase livra-se da submissão ao grupo e adentra uma nova ideia, a do 
“consumo-mundo” (“Quais são os efeitos do consumo-mundo?”27), onde não 
existem barreiras entre localidades, etnias, religiões, faixas etárias; todos 
são parte do fluxo mercantil: “o público está já formado, educado, adaptado 
ao consumo ilimitado”28. 
Considerações Finais 

O tema do consumo configura-se como elemento importante para os 
indivíduos, uma vez que está presente no dia a dia de todos e de todas as 
sociedades. 

A primeira fase surge a partir das máquinas de fabrico continuo que 
aumentaram a fabricação de produtos de maneira significativa, o que dá 
origem aos magazines. Aparece no cenário do consumo, a marca, a 
embalagem e a publicidade e, com elas, o consumidor moderno que, 
através da publicidade, será educado e seduzido pelo consumo. 

Na segunda fase do consumo os supermercados e hipermercados 
proporcionam um espaço com diversos artigos, novidades e baixos preços, 
o crédito é incentivado. Destaca-se um comportamento individualista, 
hedonista e consumista. 

A terceira fase está relacionada às opções, a variedade, a 
renovação, busca-se a diversidade dos produtos apresentados no mercado. 
A publicidade passa a difundir valores, comercializa-se uma visão de mundo 
para cativar os indivíduos, a marca quer fidelizá-los, para isso investe nas 
faixas etárias: crianças, adolescentes, idosos.  
																																																													
25 Zygmunt Bauman refere que “Essa nova maneira, praticada pela sociedade líquido-
moderna de consumidores, provoca quase nenhuma dissidência, resistência ou revolta, 
graças ao expediente de apresentar o novo compromisso (o de escolher) como sendo a 
liberdade de escolha [...] (BAUMAN, 2008, p.97). 
26 LIPOVETSKY, 2017, p.109. 
27 LIPOVETSKY, 2017, p.126. 
28 LIPOVETSKY, 2017, p.111. 
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O consumo se baseia na subjetividade, nas sensações e na 
experiência, assim a publicidade precisa pensar nas várias dimensões: 
saúde, lazer, vestuário, produtos individuais, etc. Facilita-se o acesso aos 
produtos e ao crédito. A tecnologia avança cada vez mais e junto com ela a 
inovação e a obsolescência dos produtos.  

Este estudo apontou algumas das características da sociedade do 
hiperconsumo referidas por Gilles Lipovetsky. Identificou-se a presença da 
publicidade, no sentido de modificar o comportamento das pessoas a partir 
da destradicionalização, para isto foi necessário a exposição sobre as fases 
do consumo no sentido de uma melhor compreensão sobre como a 
publicidade e o consumo foram reorganizando os modos de vida 
tradicionais, fazendo perder o caráter de culpa em torno do gosto por gastar 
e explorando atitudes e comportamentos. Em aspectos gerais é perceptível 
como aos poucos o consumo foi tomando conta de todos os espaços e 
interferindo na vida das pessoas, a questão que fica é: se os adultos 
permitiram tal interferência, como fica a questão de crianças e adolescentes 
que são seres em formação? Até que ponto a publicidade interfere nas 
decisões de compra de crianças e adolescentes? 
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O CONSTITUCIONALISMO HABERMASIANO, A 
CONSTITUCIONALIZACAO SIMBÓLICA E A GENEALOGIA 

CONSTITUCIONAL DE 1988 
 

Fernando Amaral* 
 
 
 
Introdução  

Habermas em 2010 no texto O conceito de dignidade humana e a 
utopia realista dos direitos humanos descreve que “há uma força 
meramente simbólica dos direitos fundamentais em muitas das democracias 
de fachada da América do Sul.”1. Este fenômeno que Habermas descreve é 
uma tese desenvolvida pelo brasileiro Marcelo Neves na obra “A 
constitucionalização Simbólica” que lida com o contexto constituinte, e sua 
genealogia, bem como a efetividade do texto constitucional. Portanto a 
presente investigação busca descrever e identificar este fenômeno, pontuar 
os principais pontos do constituicionalismo habermasiano e analisar a 
geanologia constitucional do texto constitucional sob a perspectiva do seu 
processo constituinte filtrado por estes marcos e identificar, se possível, 
uma justificativa neles. 
1- O constitucionalismo simbólico de Marcelo Neves 

Marcelo Neves, partindo de uma reconstrução da classificação 
ontológica das constituições de Karl Loewenstein entre constituições 
nominais, semânticas e normativas, traz a tripartição entre constituições 
normativa, simbólicas e instrumentais. A constituição normativa possui 
como característica um mecanismo generalizado de filtragem da influência 
do poder político sobre o jurídico, constituindo-se em mecanismo reflexivo 
do direito positivo. Nas constituições simbólicas apesar da dimensão 
positiva de um caráter educativo e prospectivo, ocorre um bloqueio do seu 
processo concretizador de tal maneira que o texto constitucional perde 
relevância normativo-juridica diante das relações de poder, faltam 

																																																													
* Doutorando em Filosofia pela na Universidade Federal de Pelotas. E-mail para o contato: 
nandoamaral@gmail.com 
1 2012, p.32. 
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pressupostos sociais para a realização de uma possível concretização e 
muitas vezes serve de apenas de álibi elaborando uma constitucionalização 
simbólica apenas para atender as reivindicações sociais mas sem a 
intenção de concretiza-las.  Por sua vez as constituições instrumentalistas 
(semelhante às semânticas de Loewenstein), ao contrário das nominalistas, 
servem ao processo de poder autoritário ou totalitário e, em oposição às 
normativas, não possui nenhuma possibilidade normativa de reação textual 
a este poder repressivo2. Como se vê, a percepção de uma constituição 
instrumentalista é mais latente devido ao fato de sua característica estar no 
próprio texto e não na relação da vivencia dos participantes do jogo 
constitucional. Luis Roberto Barroso3, se utilizando da terminologia de 
Loewenstein, aduz que na historia constitucional brasileira “Na República, 
foram nominais as Constituições de 1891, 1934 e 1946. As Cartas de 1937, 
1967 e 1969 foram semânticas” e roga pela normatividade da Constituição 
de 1988.  
2- Da conexão entre o simbolismo constitucional e o agir social 
habermasiano  

Pizzi destaca que o agir comunicativo refere-se àquela forma de 
interação na qual os participantes definem e coordenam, de comum acordo, 
seus planos de ação4. Em Neves5 tendo em vista que a constitucionalização 
implica a atividade constituinte, portanto, conexão de ações 
“intersubjetivas”, é possível uma leitura do problema da constitucionalização 
simbólica a partir da teoria dos “atos de fala” (spech acts)6. Para Neves 
classificando-se as ações constituintes e concretizadoras como 

																																																													
2 NEVES, 2011, p.105-110. 
3 2003, p.65. 
4 2005, p.86. 
5 2011, p.116. 
6 Habermas, com base em Austin, deposita nos atos de fala ilocucionários o conteúdo 
comunicativo porque eles se centram no sujeito que diz algo e também na certeza de que 
isso é entendido pelos demais, fato este que não acontece nos atos de fala de efeito 
perlocucionário pois estes são ações orientadas para o êxito estratégico (PIZZI, 1994, p.124-
125), pois para que o agir comunicativo seja desenvolvido deve-se de plano ser excluídos 
ações que se mostrem estratégicas (HABERMAS, 2012, p.528). Por isso que o procedimento 
comunicativo ultrapassa os discursos e opiniões subjetivas para atingir um entendimento 
descentrado dos mundos, preservando a igualdade e a originalidade dos três elementos do 
mundo vivido (PIZZI, 1994, p.78) e revelando a intersubjetividade social como principal 
fator de integracioanal. 
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“comissivo—diretivas”, pode-se afirmar que elas fracassam, quanto a sua 
força ilocucional, em virtude de “insinceridade”. Ao aspecto propocional da 
linguagem constitucionalizadora nao corresponderia uma disposição 
ilocucionária do agente com respeito à realização do respectivo conteúdo. 
Evidentemente, na cosntitucionalizacao simbólica, o emitente do ato 
“comissivivo-diretivo” ilocucionalmente sincero é, ao mesmo tempo, 
destinatário, de tal maneira que, na teoria dos “atos de fala”, sua ação 
também poderia ser caracterizada como uma “promessa insincera”. 

Na leitura de Neves a recepção habermasiana da “teoria dos atos de 
fala”7 foi reinterpretada a partir do modelo da pragmatica universal com a 
pretensão de formular as regras universalmente válidas do entendimento 
intersubjetivo (teoria do agir comunicativo) e do discurso racional (teoria do 
discurso)8. Abstraindo essa pretensão universalista da filosofia de 
Habermas interessa-nos aqui, para ele, a  distinção entre “agir 
comunicativo”9 e “agir racional-com-respeito-a-fins”, categoria na qual se 
incluem o agir instrumental e o agir estratégico. 

Para Neves é possível uma leitura da constitucionalização simbólica 
a partir da distinção entre agir estratégico e agir comunicativo de 
Habermas10. À medida que a atividade constituinte e o discurso 
constitucionalista não tem correspondência nas posturas e sentimentos e 

																																																													
 
8 2011, p.117. 
9 O pano de fundo da “teoria do agir comunicativo” é o conceito do mundo vivido (ou mundo 
da vida), os quais são os horizontes hermenêuticos dos sujeitos neste paradigma. Advindo 
da teoria da comunicação, afastando-se de uma racionalidade funcionalista, esta proposta 
rompe com o paradigma de que a totalidade é a soma das partes pois o mundo da vida é 
uma rede ramificada de ações comunicativas que se difundem em espaços sociais e 
épocas históricas. Os três elementos do mundo vivido constituem a referencia que os 
participantes supõem, em comum, nos processos de comunicação. Essas três relações ator-
mundo com o agir comunicativo  passam a ser atribuídas às perspectivas dos próprios 
falantes e ouvintes que procuram através do conhecimento e do consenso validados 
conforme a verdade, correção e veracidade a exteriorização do: [a] mundo objetivo (como 
conjunto de todas as entidades sobre as quais é possível haver enunciados verdadeiros) [b] 
mundo social (como conjunto de todas as relações intersubjetivas legitimamente reguladas) 
[c] mundo subjetivo (como conjunto de vivencias do falante privilegiadamente acessíveis) 
(HABERMAS, 2012, p.192-193). Para Habermas “Entendimento” significa a união dos 
participantes da comunicação sobre a validade de uma exteriorização, e “acordo” ou 
“consenso” tem a ver com o reconhecimento intersubjetivo da pretensão de validade que o 
falante une a uma exteriorização (2012, p.221). 
10 2011, p.119. 
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intenções dos respectivos agentes políticos, ou seja, são ilocucionalmente 
“insinceros”, a constitucionalização simbólica não envolve “ações 
comunicativas” referentes ao direito. Caracteriza-se, antes, como um plexo 
de ações de estratégicas a serviço do meio sistêmico “poder”. Não se trata 
de “agir abertamente estratégico”, como aquele que se manifesta nas lutas 
entre facções políticas durante o processo constituinte e também nas 
contendas políticas e judiciais em torno da concretização constitucional. A 
constitucionalização simbólica implica “agir ocultamente estratégico”, seja 
ele “comunicação deformada sistematicamente” (iludir inconscientemente) 
ou mesmo a simples “manipulação” (iludir conscientemente). Para ele o 
sentido manifesto e aparente (normativo-jurídico) da atividade constituinte 
encobre, então, o seu sentido oculto (político-ideologico). 

Em Neves conforme a teoria da ação comunicativa de Habermas a 
constitucionalização simbólica importa, no âmbito político, ou melhor, para 
os detentores do poder, função primariamente “instrumental”11. 
Considerando-se porem o sentido que o termo “simbólico” assume no 
contexto da constitucionalização simbólica permanece, para ele, válida a 
tese: em relação ao domínio do direito, trata-se do papel hipertroficamente 
simbólico da atividade constituinte e do discurso constitucionalista, na 
medida em que ambos constituem uma parada de símbolos para a massa 
de espectadores, sem produzir efeitos normativos-juridicos generalizados 
previstos nos respectivos texto constitucional12.  Para Neves, entretanto, 
para a teoria do agir comunicativo de Habermas parte de interações entre 
sujeitos determinados o que para ele tornaria discutível a transposição aos 
problema da constitucionalização simbólica, no qual está implicada uma 
conexão complexa e contingente de ações, que não pode ser reduzida à 
questão do agir especifico de sujeitos determinados13. Discordamos no 
ponto pois um dos propósitos de Habermas é introduzir o direito moderno 
na ótica da teoria do agir comunicativo, pois a tensão entre as pretensões 
normativas democráticas e a faticidade do contexto social, que é inerente 
ao direito, pode receber da teoria do agir comunicativo um contributo 
positivo14. 

																																																													
11 2011, p.119. 
12 2011, p.120. 
13 2011, p.120. 
14 HABERMAS, 2012, p.113. 
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Ou seja, no âmbito da constitucionalização simbólica de Neves a 
atuação constituinte é normativamente estratégica e politicamente 
instrumental (a politica é uma estratégia de poder que tem na constituição o 
seu instrumento)15. 
3- Algumas anotações sobre o constitucionalismo habermasiano 

Para Habermas o direito moderno estrutura-se a partir de um 
sistema de normas positivas e impositivas que pretendem garantir a 
liberdade. Diante desse dualismo o direito moderno para Habermas, como 
ele destaca não sua guinada para o direito em Direito e Democracia, se 
revela aos seus destinatários uma dupla face: eles podem encarar o direito 
como simples limitador fático da ação das quais tentam fugir através de um 
agir estratégico, calculando as conseqüências que podem resultar de uma 
infração a regra ou; assumir um ponto de vista performativo, considerando 
estas mesmas regras como mandamentos válidos aos quais se obedece 
“por respeito à lei”16. Para Habermas uma norma jurídica pode ser 
considerada válida quando o Estado consegue garantir (1) que a maioria 
das pessoas as obedeça mesmo que isso implique sanções e (2) que se 
criem pressupostos institucionais para o surgimento legítimo da norma, para 
que ela também possa ser seguida a qualquer momento por respeito a lei17. 
Assim, para Habermas a validade do direito está no garantismo estatal de 
efetividade e legitimidade. A legitimidade do direito em Habermas se mede 
pela “resgatabilidade recusrsiva de sua pretensão de validez normativa e o 
que conta em ultima instancia, é o fato de elas terem surgido num processo 
legislativo racional - ou o fato de que elas poderiam ter sido justificadas sob 
o ponto de vista pragmático, ético e moral”18. 

Para Habermas o problema da legitimidade em sociedades plurais, 
nas quais as próprias éticas impostas coletivamente e as cosmovisões se 
																																																													
15 Para Neves (2011, p.120), entretanto, a teoria do agir comunicativo de Habermas parte de 
interações entre sujeitos determinados o que para ele tornaria discutível a transposição aos 
problema da constitucionalização simbólica, no qual está implicada uma conexão complexa e 
contingente de ações, que não pode ser reduzida à questão do agir especifico de sujeitos 
determinados. Discordamos no ponto pois um dos propósitos de Habermas é introduzir o 
direito moderno na ótica da teoria do agir comunicativo, pois a tensão entre as pretensões 
normativas democráticas e a faticidade do contexto social, que é inerente ao direito, pode 
receber da teoria do agir comunicativo um contributo positivo (HABERMAS, 2012, p.113). 
16 2003, p.308 
17 2003, p.308. 
18 HABERMAS, 2012, p.50. 
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desintegram e onde a moral pos-tradicional da consciência, que entrou em 
seu lugar, não oferece mais uma base capaz de substituir o direito natural, 
antes fundado na religião ou na metafísica. Para ele o processo 
democrático da criação do direito constitui a única fonte pós-metafísica da 
legitimidade19, portanto a sua solução. Destaca que quanto mais aumenta a 
complexidade da sociedade e dos problemas a serem regulados 
politicamente, tanto menos parece possível se ater a ideia rigorosa de 
democracia segundo qual os destinatários do direito devem ser, ao mesmo 
tempo, seus autores20. Uma forte oposição a esta proposta está no “modo 
político incrementalista de um executivo que se limita a reagir aos 
imperativos de sistemas funcionais específicos e que, por isso, passa a 
desacoplar a eleição de seus políticos tão amplamente quanto possível do 
processo de legitimação”21. Mas para ele, mesmo nestas condições “uma 
abordagem apoiada na teoria da comunicação pode reservar uma certa 
plausabilidade para a promessa democrática da inclusão, portanto, para a 
participação de todos os cidadãos no processo democrático”22, pois para 
“ele é ilegítimo que as máximas que o agente busque a universalidade fique 
apenas no monólogo solitário do foro interior do ser racional”23. 

Para Habermas esta força legitimadora do processo democrático 
está na teoria do discurso favorecida tanto pela teoria da sociedade quanto 
pela teoria do direito. Do ponto de vista da legitimação social o direito 
preenche função de integração social através das constituições garantistas 
que funcionam como uma espécie de “correia de transmissão” que 
transporta abstratamente, porem de forma impositiva, estruturas de 
reconhecimento recíproco entre contextos concretos de agir comunicativo 
para o nível das interações anônimas entre estranhos mediadas pelo 
sistema. As semelhanças estruturais entre direito e agir comunicativo para 
Habermas explicam por que discursos – formas do agir comunicativo que se 
tornam reflexivas – desempenham papel constitutivo na produção e no 
emprego de normas jurídicas24. Do ponto de vista da teoria do direito as 
ordens jurídicas modernas extraem a sua legitimação da idéia da 
autodeterminação onde as pessoas se entendem como autoras e 
																																																													
19 2003, p.308. 
20 HABERMAS, 2014, p.97-98. 
21 HABERMAS, 2014, p.98. 
22 2014, p.98. 
23 VOLPATO, 2002, p.134. 
24 HABERMAS, 2014, p.309. 
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destinatárias do direito. Apesar de tentativas de um estado genuinamente 
moral através do contrato - seja no estado natural de Kant ou a posição 
original Rawls – após a guinada lingüística é possível, para Habermas, 
reinterpretar essa compreensão deontológica da moral em termos de uma 
teoria do discurso ou da deliberação em substituição do contrato, pois para 
Habermas “a comunidade jurídica não se constitui através de um contrato 
social, mas na base de um entendimento através do discurso”25 e se o 
discursos constituem o lugar no qual se pode formar uma vontade racional, 
a legitimidade do direito apoia-se, em última instancia, num arranjo 
comunicativo26.  

A sua teoria do discurso, visão habermasiana, serve para dissolver o 
paradoxo proposto por Max Weber de que como a legitimidade é possível 
partindo da mera legalidade. Ele crítica a resposta do positivismo que 
fundamenta a validade do direito em uma regra fundamental arbitrariamente 
adotada bem como a resposta do direito natural que responde com o 
conhecimento de leis incondicionalmente válidas baseadas na cosmologia 
ou na teologicamente validas. Para ele a explicação voluntarista do 
positivismo não apreende o conteúdo cognitivo da crença na legitimidade; o 
direito natural se apoia em imagens metafisicas do mundo que já não 
podem mais convencer universalmente em sociedades pluralistas sendo, 
assim, a teoria do discurso a sua proposta de solução pois “atribui ao 
próprio procedimento da formação democrática da opinião a força geradora 
de legitimidade”27. À escolha da teoria do discurso Habermas destaca que a 
compreensão procedimentalista do direito tenta mostrar que (1) os 
pressupostos comunicativos e (2) as condições do processo de formação 
democrática da opinião e da vontade são a única fonte de legitimação28. 
Para ele a força normativa da legitimidade brota, segundo essa concepção, 
da combinação da inclusão de todos os concernidos ou de seus 
representantes e do caráter deliberativo de formação da sua opinião e da 
sua vontade; a ideia de uma constituição livre e conduzida pela razão de 
uma vontade comum se expressa neste vinculo e deliberação29. Sem o 
propósito de adjudicar-se reciprocamente direitos fundamentais clássicos 

																																																													
25 2003, p.309. 
26 HABERMAS, 2012, p.138. 
27 HABERMAS, 2014, p.99, ênfase do autor. 
28 2003, p.310, grifamos. 
29 HABERMAS, 2014, p.100, grifamos. 
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“faltaria ao legislador em geral o medium, portanto, a linguagem, para a 
positivação legitima do direito”30. Ele destaca que essa legitimidade se vê 
ameaçada em sociedades com divisão social crescente, nas quais se 
exerce um reacoplamneto negativo, especifico das camadas sociais. Aqui, 
continua, se reforçam mutuamente o aumento da abstenção eleitoral de 
camadas sociais marginalizadas e subprivilegiadas, por uma lado, e a 
preferência por padrões políticos que negligenciam os interesses desses 
segmentos da população, por outro lado31. Esta percepção complementa a 
sua visão, com base em Axel Honneth, de que não há sociedade justa sem 
direitos humanos os quais resultaram de “lutas por reconhecimento 
violentas, as vezes revolucionarias”32. A proteção constitucional no interior 
dos Estados nacionais dos direitos humanos não afasta a necessidade da 
luta por estes direitos que a humanidade ao positivar criou uma obrigação 
jurídica em realizar este conteúdo moral33. 

Um dos problemas que o constitucionalismo habermasiano enfrenta 
é questão da neutralidade do processo democrático. Para ele a política 
deliberativa obtém a sua força legitimadora da estrutura discursiva de uma 
formação da opinião e da vontade a qual preenche sua função social e 
integradora graças à expectativa de uma qualidade racional dos seus 
resultados34. O procedimento ideal da deliberação e da tomada de decisão 
“pressupõe sempre uma associação titular que se julga capaz de regular de 
modo imparcial as condições de sua convivência. O que associa os 
parceiros  do direito é, em última instancia, o laço linguístico que mantém a 
coesão de qualquer comunidade comunicacional”35. Para Habermas numa 
sociedade secularizada e plural, que aprendeu a enfrentar conscientemente 
a sua complexidade, a solução comunicativa desses conflitos forma a única 
fonte possível para uma solidariedade entre estranhos que renunciam a 
violência e que, ao regularem cooperativamente sua convivência, também 
se reconhecem mutuamente o “direito de permanecer” (ênfase de 
Habermas)  estranhos entre si36. O filosofo da segunda geração da Escola 
de Frankfurt destaca que a comunidade comunicacional ideal apresenta-se 
																																																													
30 HABERMAS, 2014, p.101, ênfase do autor. 
31 HABERMAS, 2014, p.103. 
32 HABERMAS, 2012, p.28. 
33 2012, p.31. 
34 HABERMAS, 2012a, p.27-28. 
35 HABERMAS, 2012b, p.31. 
36 HABERMAS, 2012, p.33. 
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como um modelo de socialização comunicativa pura e que o entendimento 
discursivo é o único mecanismo de auto-organizacao que se encontra à 
disposição dessa comunidade através do discurso porém ainda sem o 
auxílio da política e do direito37 e “[...] o direito só mantém força legitimadora 
enquanto puder funcionar como uma fonte da justiça. É preciso continuar 
presente enquanto tal”38. 

A questão do que é uma sociedade justa em Habermas, portanto, é 
fundamental no seu constitucionalismo pois define o limite da sua 
democracia procedimental. A inviolabilidade da dignidade humana é um 
limite intransponível conquistado filosoficamente após a Segunda e Guerra 
e tem sua acepção desde Kant a sua validade atual na exteriorização do 
imperativo categórico na formula da humanidade39. Habermas defende a 
tese de que a dignidade da pessoa humana nasce junto com o conceito de 
direitos humanos pois estes sempre surgiram em oposição a arbitrariedade, 
opressão e humilhação40. Habermas não foge da clássica classificação 
geracional dos direitos humanos desenvolvidas por Bobbio com base em 
Marshal relatando que o resgate político da promessa moral de respeitar a 
dignidade da pessoa humana de cada um só será resgatada “se eles 
interagirem igualmente em todas as categorias”41. Ele descreve como os 
direitos liberais de liberdade que servem para impedir a intromissão do 
estado na esfera privada (direitos de ir e vir, de se relacionar com o 
mercado, de livre exercício da religião) que formam junto com os direitos de 
participação democrática o conjunto dos direitos fundamentais clássicos. 
Diante das experiências de exclusão social, sofrimento e discriminação os 
direitos fundamentais clássicos só adquirem um valor igual para todos os 
cidadãos se acrescidos de direitos sociais e culturais. O que fundamenta a 
indivisibilidade dos direitos humanos é a dignidade da pessoa humana pois 
esta “é uma e a mesma em todo lugar e para cada um”42 e que “Somente a 
garantia desses direitos humanos cria o status de cidadãos que, como 
sujeitos de direitos iguais, pretendem ser respeitados em sua dignidade43. 
Assim, os direitos humanos mostram uma “face de Jano” voltada 
																																																													
37 HABERMAS, 2012, p.51. 
38 HABERMAS, 2003, p.184, grifamos. 
39 HABERMAS, 2012, p.9. 
40 2012, p.11. 
41 2012, p.15, ênfase de Habermas. 
42 HABERMAS, 2012, p.16. 
43 2012, p.17, ênfase de Habermas. 
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simultaneamente à moral e ao direito pois eles são a parte “[...] de uma 
moral esclarecida que pode ser traduzida no medium do direito coercitivo e 
ter realidade efetiva na robusta configuração de direitos fundamentais 
efetivos”44. Apesar de Habermas afirmar na sua obra sobre Filosofia do 
Direito que uma sociedade só é legitima se não contrariar princípios 
morais45 agora ele passa a explicitar este conteúdo o que o levou a rever a 
amplitude da cognição procedimentalista que pode ser deliberado no seu 
princípio do discurso como ele tinha disposto em Direito e Democracia. Para 
ele os direitos humanos ainda se opõe aos direitos morais, entre outros 
aspectos, porque aqueles estão voltados para a institucionalização, ou seja 
devem ser criados em uma formação de vontade comum e democrática, ao 
passo que os direitos morais os sujeitos já estão imersos na reciprocidade. 
Mas Habermas confessa que recompõe o seu pensamento pois não tinha 
percebido que (1) as violações da dignidade humana formam a fonte da 
motivação moral para a práxis constitucional e (2) a geração de status de 
reconhecimento social da dignidade do outro fornece a ponte conceitual 
entre o conteúdo moral do respeito igual de cada um e forma jurídica dos 
direitos humanos. Como já se disse em Habermas os direitos humanos 
resultam de lutas por reconhecimento e eles “formam uma utopia realista na 
medida em que não mais projetam a imagem decalcada da utopia social de 
uma felicidade coletiva; antes ancoram o próprio objetivo ideal de uma 
sociedade justa nas instituições de um Estado Constitucional46. E frisa que 
“Somente o vinculo interno entre dignidade humana e direitos humanos 
produz aquela fusão explosiva da moral no medium do direito, no interior do 
qual deve ser efetuado a construção das ordens politicas justas47. 

Portanto no constitucionalismo habermasiano o direito 
procedimentalmente legitimo é aquele em que cidadãos se enxerguem 
como sujeitos e autores do direito. Este direito tem um conteúdo mínimo 
para classificar a sociedade como justa que são os direitos humanos 
moralmente positivados que quando violados justificam a lutas por 
reconhecimento os quais serão positivados em um processo legislativo 
discursivo por meio de “constituintes em comunicação”. 
																																																													
44 2012, p.19, ênfase de Habermas. Como já escrevemos em outra oportunidade e com 
intima relação do que aqui se densenvolve “a normatividade está no plano da efetividade e 
pertence ao campo da relação entre constituição e realidade” (AMARAL, 2017, p.27). 
45 HABERMAS, 2012, p.30. 
46 HABERMAS, 2012, p.31, grifamos. 
47 HABERMAS, 2012, p.37. 
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4- Da genealogia da constituição brasileira de 1988: analise do 
contexto do processo constituinte 

Analisado a conexão entre a teoria do agir comunicativo e a 
constitucionalização simbólica de Marcelo Neves e de que não cabe no 
constitucionalismo habermasiano a produção de um texto constitucional fora 
da teoria do discurso em um ambiente comunicativo para que o mesmo seja 
neutro e legitimo Vejamos o nosso contexto de poder constituinte e uma 
possível leitura por meio destes aportes teóricos. 

Na nossa realidade constitucional vigente, a constituição Brasileira 
de 1988 foi resultado de uma Assembleia Nacional Constituinte convocada 
pela Emenda Constitucional 26 de 1985 a Constituição de 1967/69. Esta 
emenda determinou que os então Membros da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal deveriam se reunir, unicameralmente, em Assembleia, livre 
e soberana, no dia 1º de fevereiro de 1987, na sede do Congresso 
Nacional. Esta formula foi duramente criticada a época com dois 
argumentos. 

Destaca Sarmento e Souza Neto que um deles advindos de setores 
mais progressistas da sociedade que preferiam a convocação de uma 
Assembleia Constituinte exclusiva, que não cumulasse os seus trabalhos 
àqueles da legislatura ordinária e que se dissolvesse assim que concluído48. 
Estes setores também criticavam a presença dos senadores empossados 
em 1982 sob o argumento de que o povo não os teria eleito para elaborar 
uma nova constituição além do mais foram eleitos de forma indireta por um 
colégio eleitoral. O outro argumento, de ordem técnico-jurídico, era o fato de 
que uma emenda constitucional não corresponderia ao exercício autentico 
do poder constituinte originário mas sim derivado. 

Apesar destas oposições o fato é que a Assembleia se reuniu em 1º 
de fevereiro de 1987 composta por 559 membros – 487 deputados federais 
e 72 senadores. Dentre os constituintes todos os deputados federais e 49 
dos senadores foram eleitos em 1986 e os demais 23 em 1982. As 
bancadas dos partidos representados na constituinte eram 306 do PMDB, 
132 do PFL, 38 do PDS, 26 do PDT, 18 do PTB e 16 do PT para ficarmos 
com representatividade de até dois dígitos. 

Não há em Habermas uma exigência explicita de uma constituinte 
exclusiva para se efetivar as condicionantes da sua proposta comunicativa 

																																																													
48 2014, p.158. 
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e procedimental para formar um direito legitimo e compor uma sociedade 
justa. Mas no contexto brasileiro onde havia (e há) um grande poder de 
oligarquias detentoras de poder e sucumbenciais das lutas por direitos, o 
mínimo de autonomia e deliberação livre dos constituintes só estaria 
concretizada se a assembleia constituinte que culminou no texto de 1988 se 
dissolvesse após a conclusão dos trabalhos para afastar, ainda que 
presumidamente, a sombra do auto-interesse legislativo. Na forma como 
aconteceu a nossa genealogia constituinte ela também não passa pelo crivo 
da neutralidade do processo democrático e nem pela intenção legislativa de 
reciprocidade normativa dos direitos humanos como Habermas defende (o 
que, em outras palavras, seria intenção de constitucionalizar simbólica ou 
instrumentalmente)49. 

Ainda que não se possa provar cabalmente o nexo de causalidade 
da cadeia acima o fato é que não tivemos uma constituinte exclusiva e 
estamos longe de ter tido uma pratica constituinte comunicativa bem como 
há uma simbolização do texto fundamental na prática constitucional dos 
poderes constituídos.  

Os direitos sociais são categoricamente sonegados apesar da 
extensa lista deles mas com um enorme desprezo da força normativa da 
Constituição (Hesse) o que demonstra um manuseio simbólico e ilusionista.  
Se pegarmos o exemplo do texto constitucional da seguridade social onde 
exige a participação de sua conformação de todos os setores da sociedade 
atingido pelas normas do sistema. 

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de 
ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, 
destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e 
à assistência social.  Parágrafo único. Compete ao Poder Público, 
nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos 
seguintes objetivos: [...] VII - caráter democrático e descentralizado 
da administração, mediante gestão quadripartite, com participação 
dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do 
Governo nos órgãos colegiados50. 

Agora ao olharmos para a forma como as reformas da previdência 
social estão sendo feitas de uma forma ilegitimamente negociada com o 
setor econômico como se o texto do art. 194 não existisse. A Constituição 
																																																													
49 2014, p.101. 
50 Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. 
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exige a integração de ações que como participantes do discurso jurídico e 
político aqueles que vão gerir o sistema (Governo), os que vão usufrui-lo 
(trabalhadores e aposentados) e dos que vão custeá-lo financeiramente 
(trabalhadores e empregadores). 

No texto do art. 194 da CF pode-se dizer, ainda que de forma 
ousada, é um exemplo de aplicabilidade do direito fundamental à 
justificação – tema conexo com a teoria do discurso - nos termos proposto 
por Forst o qual é a pretensão que contém a exigência de que não há 
condições politicas ou sociais que não podem ser justificadas 
adequadamente frente aos afetados51; este direito e um bem social primário 
e deve ser distribuído. Forst através de uma reconstrução do imperativo 
categórico de Kant universaliza a sentença: “respeitar sempre as outras 
pessoas como sujeitos da justificação”52. 
Conclusão 

Um processo constituinte sério exige um mínimo de autonomia dos 
participantes frente ao futuro texto fundamental de uma sociedade que 
pretende positivar direitos mínimos e, portanto, ser considerada justa. No 
contexto brasileiro uma tentativa de efetivação desta imparcialidade se daria 
no mínimo se a assembleia nacional constituinte instaurada em 1986 fosse 
exclusiva para que os parlamentares ficassem sob, ainda que de forma 
branda, em “véu de ignorância” (Rawls) porque a continuidade dos 
mandatos tornam as suas ações politicamente instrumentais e juridicamente 
estratégicas na produção e resultado do texto constitucional o que causa, 
acredito, o fenômeno da constitucionalização simbólica o que poderia ser 
evitado através de uma práxis proposta pelo constitucionalismo 
habermasiano.  

Ainda que estas conexões não sejam muito claras no atual estágio 
desta reflexão o fato é que, para concluirmos dramaturgicamente, se 
pegarmos o exemplo dos direitos sociais constitucionais e o manuseio do 
poder em relação a eles se vê que há uma insistência em negar-lhes a 
normatividade como que se já soubesse que no fundo eles eram promessas 
vazias de conteúdo, um acalmar de ânimos dos setores mais pobres e 
necessitados com uma justificação tipo “calma, agora isso é um direito 

																																																													
51 2015, p.35. 
52 2015, p.110. 
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constitucional” mas que através de uma desonestidade psicológica o 
discurso é “grande coisa , não iremos cumprir mesmo”. 
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A PEQUENA ÉTICA DE PAUL RICOEUR 
 

Jeferson Flores Portela da Silva* 
 
 

 
Introdução 

O si, em um sentido ricoeuriano é antes de tudo dito pela tripologia 
da pergunta “quem?”: quem fala? quem age? quem se narra? quem é o 
sujeito moral de imputação? Ora, sob a órbita da pergunta “quem?” se 
mantém um primeiro esboço da problemática da ipseidade do si mesmo.  

A pergunta do quem? coloca o problema do si mesmo desde as 
primeiras discussões de Ricoeur acerca da linguística, onde o autor se 
propõe em fazer de sua hermenêutica um desvio da reflexão pela análise: 
assim, predicados, tais como o “bom” e “obrigatório”, são “aplicados a ação, 
representam o mesmo papel que a proposição discursiva com relação ao 
locutor que se designa a si mesmo pronunciando-a [...]1”, ou ainda, 
podemos pensar nas frases de ação em relação à posição do agente 
enquanto capaz de fazer algo, ou que as estruturas de configuração 
narrativas em relação à constituição do conceito de identidade narrativa2. 
Portanto, esse último desvio colocado por Ricoeur acerca do poder que o si 
tem em sua ação e, sua responsabilidade por ela e pelo outro, traz um si 
constituinte das determinações éticas e morais. Podemos pensar em dois 
caminhos para essa nova chave de leitura da hermenêutica ricoeuriana: a) 
temos a ética e a moral para o si mesmo como um novo predicado; b) a 
relação do sujeito da ação será tomado como uma mediação que busca 
viabilizar o caminho de retorno para o si mesmo3. 
 

																																																													
* Doutorando em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria. E-mail para contato: 
jefresonfilosofia@gmail.com 
1 “Appliqués à l`action, jouent le même rôle que la proposition discursive par rapport au 
locuteur qui se désigne lui-même en la prononçant [...]” (RICOEUR, 1990, p.199). 
2 Cf. Ricoeur, 1990, p.199. 
3 RICOEUR, 1990, p.199-200. 
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1- Entre uma teleologia e uma deontologia 
No ponto (a), a determinação da ação por predicados como “bom” e 

“obrigatório4”, operam como uma ruptura para com toda uma tradição 
oriunda da filosofia de Hume, pela qual se colocará o contrário de uma 
teoria vinculada com o método descritivo. Para Ricoeur, muito diferente de 
fazer descrições acerca do si, será colocá-lo no campo teórico da 
prescrição. Com isso, temos os “seres” sob os quais meditamos como 
casos bem especiais: são falantes e agentes; isso é próprio da noção de 
ação uma vinculação íntima com preceitos que, na forma de um conselho, 
nos ensinam a ter algum sucesso, portanto a fazer dignamente e 
corretamente o que se propõe. No entanto, bem sabemos que nem todos os 
preceitos são de ordem moral – de modo algum: podem ser preceitos 
técnicos, estratégicos (casos de guerra), estéticos, hábitos adquiridos, etc.; 
o bom disso são que as regras morais se inscrevem perfeitamente no 
horizonte pelo qual os preceitos se encontram, ou seja, existe uma íntima 
vinculação com as práticas. 

Como ponto (b), Ricoeur situa a configuração narrativa com a teoria 
da ação e a teoria da moral, colocando ambas a serviço de uma 
narratividade que seja um aporte natural entre descrição e prescrição; ora, 
mas o que dizer dessa tensão entre ética e moral? Para Ricoeur, não existe 
nada de diferente na etimologia ou na história do emprego, pois, um vem de 
uma tradição grega oriunda de Aristóteles, enquanto a outra surge da língua 
latina e se destaca em especial atenção para escritos de Kant. Os dois 
termos remetem à ideia intuitiva de costumes, mas, observando uma 
conotação tentaremos decompor ambos os conceitos mostrando a 
diferença daquilo que se apresenta como “bom” e do que surge como 
“obrigatório”. Portanto, teremos nesse terceiro ponto de investigação da 
hermenêutica do si, a convenção de que ética será entendida como uma 
“perspectiva de uma vida concluída”5, enquanto o termo moral será 
articulado a partir dessa visada de uma vida para com as normas morais e, 
com isso, uma “pretensão à universalidade e por um efeito de 
constrangimento”6.  

Portanto, existe uma tensão presente nos termos “visada” e “norma”, 
ou seja, uma oposição entre duas heranças ocidentais, a primeira 
																																																													
4 KANT, I. Crítica da Razão Pura. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2001. 
5 RICOEUR, 1990, p.200. 
6 RICOEUR, 2014, p.200. 
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pertencente a filosofia aristotélica tendo o pensamento ético caracterizado 
por sua perspectiva teleológica, e sua segunda herança sendo kantiana, 
conservando uma moral definida pelo seu caráter estável de obrigação fiel 
para com a norma, portanto, temos nessa segunda herança um sentido 
deontológico. 

Segundo Ricoeur, o seu Sétimo Estudo7 possui um caráter bastante 
especial para sua hermenêutica: uma visada ética pensando numa filosofia 
teleológica e uma vida prática, ou seja, um modelo ético orientado pela 
moral do dever8. Todavia, não fará uma substituição de uma herança pela 
outra, mas ao contrário, estabelecer-se-ia entre tais heranças uma relação 
tanto de admiração quanto de subordinação, que o recurso final da moral à 
ética viria como uma complementação para a constituição ética do si 
mesmo. 

No entanto, o que poderíamos retirar em um sentido efetivo dessa 
articulação entre uma visada teleológica e uma herança deontológica na 
problemática que concerne à esfera da ipseidade do si? Tal articulação 
entre visada teleológica e momento deontológico, primeiramente presente 
na reflexão dos predicados da ação – predicado “bom”, e predicado 
“obrigatório” – encontrará nessa tensão sua autodesignação de um si ético. 
Nessa problemática o que temos de novo é a visada ética como 
correspondente a “estima a si mesmo” e ao momento deontológico, um 
“respeito à si mesmo”. Para nossa maior compreensão acerca desse 
problema, esclareceremos os pontos de discussão do si pela sua dupla 
herança da seguinte maneira: (1) a estima à si é mais fundamental que o 
respeito de si-mesmo; (2) que o respeito de si é o aspecto que reveste a 
estima de si sob o regime da norma moral9 e ainda acrescenta um terceiro 
ponto, do qual versa que as aporias do dever possibilitam situações das 
quais a estima de si aparece não somente como a origem mas, como um 
respeito quando já nenhuma norma é capaz de oferecer a segurança ao 
exercício hic et nunc do respeito pelo outro10. Assim, estima à si mesmo e 

																																																													
7 Quando fazemos referência a Estudo é porque estamos colocando um vocabulário próprio 
de Ricoeur quando ele mesmo faz referência a sua obra de 1990 Soi-même comme un autre 
e, divide suas discussões como Estudos, tendo cada uma das partes uma certa 
independência nas problemáticas.  
8 RICOEUR, 1990, p.201. 
9 RICOEUR, 1990, p.201. 
10 RICOEUR, 1990, p.201. 
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respeito a si mesmo representarão juntamente os passos capitais para uma 
nova mediação em busca de um retorno ao si mesmo. 

A visão teleológica da ética, se une à teoria da ação que se prolonga 
pela teoria da narratividade. No entanto, é pelo efeito de determinadas 
avalições ou estimativas aplicadas a teoria da ação que encontramos uma 
expressão do ponto de vista teleológico da ética. Em contrapartida, temos 
os predicados deônticos, cujo pertencimento está vinculado à uma moral do 
dever onde se impõe a partir de fora – ou do alto – ao agente de 
determinada ação, ou seja, uma coerção denominada, que se apresenta 
precisamente no campo moral, o que possibilita Ricoeur pensar essa tensão 
entre dever-ser e ser. Deste modo, se a moral (deontológica) está 
subordinada à perspectiva ética (teleológica), então temos uma distância 
entre o dever-ser e o ser que parecerá menos intransponível que numa 
confrontação direta entre descrição e prescrição ou juíz de valores e juízes 
de fato11. Portanto, em uma esfera ética e moral do si mesmo, entraremos 
em uma pequena análise onde o objetivo agora é se perguntar 
metodologicamente sobre “o si-mesmo e a norma moral”. 

Para Ricoeur, a maior vantagem de entrar na problemática do si pela 
visada ética tomando isso pela noção de “vida boa” está na sua 
possibilidade de não entrar na problemática da ipseidade logo de cara 
tomando a estima a si mesmo como ponto de partida. No entanto, a estima 
a si mesmo se torna em um primeiro momento um movimento reflexivo do 
qual fazemos avaliações acerca das ações que nos possibilitam pensarmos 
como autor de nossas ações, porém, essa significação de ‘autor e ação’ nos 
faltará enquanto não tivermos a referência dialógica com alteridade. Por sua 
vez, essa estrutura dialógica entre o si e outro que é preenchida pela 
referência a instituições justas, a estima a si mesmo ganhar pleno 
significado ao término de seu percurso demarcado pelos três componentes 
da visada ética, a saber: 1) “vida boa, viver-bem, vida verdadeira”; 2) “...com 
e para o outro...” e 3) “...nas instituições justas”12, tais noções demarcadas, 
implicaram em pensar um si constituído pela visada ética, um quem aberto 
ao outro em sua estima à si mesmo. Para Ricoeur, o primeiro momento de 
sua visada ética deve ser nomeado como primeiro justamente por ser o 
próprio objeto da perspectiva ética do si-mesmo. Qualquer que seja a ideia 

																																																													
11 RICOEUR, 1990, p.201-202. 
12 RICOEUR, 1990, p.203. 
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que temos de “vida boa” ou vida realizada, tal coroamento é o fim último de 
qualquer ação humana13. 

Todavia, como a solicitude se encadeia com a “vida boa” pensada 
por Ricoeur no plano da sua hermenêutica do si? Tal pergunta toma uma 
guinada paradoxal na medida em que tomamos a estima a si mesmo com 
um aspecto reflexivo. A reflexividade da solicitude poderá ter em seu bojo 
uma espécie de vergonha, de um fechamento, ao arrepião de uma abertura 
para o horizonte de sentido que traz a “vida boa”. Para Ricoueur, esse é um 
risco que não estaria em jogo nessa discussão, pois “a solicitude não se 
ajunta de fora à estima de si, mas que ela desdobra a sua dimensão 
dialogal até aqui passada em silêncio14”. Por expandir, Ricoeur entende, 
uma ruptura entre a vida e o discurso, mas uma ruptura que possibilita 
condições sadias de continuidade de segundo grau, de tal modo que a 
estima a si mesmo e a solicitude não vivam separadas uma da outra, ou 
seja, que ambas necessitem de estar unidas e que sejam entendidas como 
pertencentes uma a outra sem possibilidade de separação. 

Observemos que Ricoeur se preocupa em colocar constantemente 
estima a si mesmo, muito diferente de “estima a mim mesmo”. “Dizer si não 
é dizer eu [moi]”15. Não nos restam dúvida de que a afirmação do sempre-
meu implica, quase que necessariamente, a permanência no tempo da 
ipseidade, no entanto, o transcurso temporal da ipseidade para o sempre-
meu é identificado pela cláusula a “cada vez”, oriunda do alemão (je), que 
Heidegger tem a sutileza de somar à totalidade do meu (mim). Para 
Heidegger, o si-mesmo é cada vez meu16. Como Heidegger se basearia 
nesse “cada vez”, em uma referência não declarada a alteridade? Ricoeur 
por seu turno, diz que o que se fundamen ta sobre esse “cada vez” meu são 
as minhas experiências sendo distribuídas pelas pessoas gramaticais. No 
entanto, até que ponto podemos pensar que essa alteridade não seja um 
outro de mim mesmo, um alter ego? Nesse sentido, a reflexividade da qual 
emerge a estima a si permanece em um campo totalmente abstrato, pois 
ainda ignora a diferença entre mim e o outro eu.  

																																																													
13 1990, p.203. 
14 “La sollicitude ne s`ajoute pas du dehors à l`estime de soi, mais qu`elle en déplie la 
dimension dialogale jusqu`ici passée sous silence” (RICOEUR, 1990, p.212). 
15 RICOEUR, 1990, p.212. 
16 HEIDEGGER, Ser e Tempo, § 25. 
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Ricoeur observa atentamente outro detalhe acerca da estima a si 
mesmo levantando a questão: qual seria para o si o seu título digno de ser 
declarado a sua estima, para o autor a estima do si não estaria em seus 
cumprimentos, mas em suas capacidades17. Em tom de esclarecimento, o 
termo “capacidade” é utilizado por Ricoeur tendo presente o pensamento de 
Merleau-Ponty18, onde este, apresenta uma estrutura acerca das 
capacidades do “eu posso” e estende do plano físico (tético19) para o ético. 
Conclusão 

Na leitura que Ricoeur faz de Ponty, o mesmo diz: “eu sou esse ser 
que pode avaliar suas ações e, estimando bons os fins de algumas dentre 
elas, é capaz de se avaliar a si próprio, de se estimar bom20”. Portanto, 
entendemos que o discurso do “eu posso” é estritamente uma afirmação do 
poder do eu e não do si. No entanto, a tônica deve ser colocada no poder 
do verbo, isto é, “no poder- fazer”, ao qual colocamos esse “eu posso” na 
esteira ética como um “poder” de julgar. A questão latente que fica dessa 
mediação é saber se a presença do outro não é requerida no itinerário da 

																																																													
17 RICOEUR, 1990, p.212. 
18 No prefácio da Fenomenologia da Percepção, Merleau-Ponty, elabora o problema da 
existência do Outro diante do estatuto da subjetividade tética, encontrada, por exemplo, em 
obras de Descartes e de Kant. Nesse sentido, Ponty diz: “O Cogito até o presente 
desvaloriza a percepção do outro, me ensinava que o Eu não é acessível senão a si mesmo, 
posto que me definia pelo pensamento que tenho de mim mesmo e que estou evidentemente 
só em tê-lo, pelo menos neste sentido último. Para que o outro não seja uma palavra vã, 
seria necessário que minha existência não se reduzisse nunca à consciência que tenho de 
existir, que ela englobe também a consciência que se possa ter dela, logo minha encarnação 
numa natureza e a possibilidade pelo menos de uma situação histórica. O Cogito deve me 
descobrir em situação, e é nesta condição somente que a subjetividade transcendental 
poderá, como diz Husserl, ser uma intersubjetividade” (1971, p.10). 
19 Com relação a subjetividade tética em Ponty, ver: (FALABRETTI, 2010, p.517-518). Tal 
discussão, apresenta Descartes como o grande incentivador e promovente. O Cogito tético, 
é juiz de todas as significações, conhecedor de todas as relações possíveis, além de ser o 
polo fundante de toda e qualquer forma de comunicação. Com Descartes a verdade do 
mundo é, antes de tudo, um fenômeno do pensamento. Portanto, a realidade do Outro é 
interrogada a partir do Eu, conhecedor de toda realidade mundana, o Outro passa a ser tão 
somente o resultado do Eu. O Eu constitui o Outro, e nesse sentido, uma intersubjetividade é 
quase irrealizável. 
20 “Je suis cet être qui peut évaluer ses actions et, em estimant bons les buts de certaines 
d`entre elles, est capable de s`évaluer lui-même, de s`estimer bom” (RICOEUR, 1990, 
p.212). 
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capacidade à efetivação21. Não falaremos da ética de Aristóteles de cabo a 
rabo, mas tão somente pontuaremos três tópicos: 1) Tomando a visada 
ética a partir do conceito aristotélico que Ricoeur faz uso, temos a amizade 
como papel mediador entre “vida boa” e sua estima a si mesmo, ou seja, 
temos uma virtude de solidariedade na justiça – virtude de caráter político 
numa perspectiva de pluralidade humana. 2) Compreendesse virtude 
quando a amizade não seja oriunda de uma psicologia dos sentimentos de 
afeições e apegos que temos pelos outros eu, mas sim oriunda de uma 
ética. Para Aristóteles, a amizade é tida como uma excelência, ou seja, uma 
ação que quando colocada em movimento de deliberações bem feitas são 
capazes de elevar-se para um habitus, mas nunca deixando o exercício 
efetivo de lado, pois, sem o constante treino não seria mais uma atividade 
reflexiva tida como virtuosa. 3) Como último tópico e, principalmente, 
salientamos a importância do “tratado” que, durante muito tempo, surge 
como uma espécie de egoísmo refinado, mas sob a égide da “philautia”, 
acaba abrindo passagem para a ideia de que “o homem feliz tem 
necessidade de amigos”22. “A alteridade encontra assim os direitos que a 
philautia parecia dever ocultar”23, todavia, é em contato com as noções de 
capacidade e efetivação (potência e ato24), que se abre uma lacuna para 
pensar a falta, pela mediação da falta, encontramos um caminho para 
pensar a alteridade. 

 

																																																													
21 Para Ricoeur, por trás dessa discussão entre uma mediação do outrem como uma não 
capacidade à sua efetivação não resulta necessariamente como uma questão retórica, pois, 
nela, como Charles Taylor o defendeu, está em xeque o conceito de toda uma teoria política. 
O ponto crucial disso na prática, seria que muitas teorias políticas ao tratarem do sujeito, 
antes mesmo de falar de quem esse sujeito é ou como se constituiu, já o compreendem 
munido de direitos antes de estar em convívio social. Tal hipótese de um sujeito de direito 
constituído antes mesmo de seu nascimento, só poderá ser refutada quando houver o corte 
em sua célula mãe. Portanto, entendemos que tal célula mãe seja o desconhecimento que 
se tem do papel mediador do outrem entre capacidade e efetivação (RICOEUR, 1990, 
p.213). 
22 IX, 9; RICOEUR, 1990, p.213. 
23 RICOEUR, 1990, p.213. 
24 Acerca do problema da amizade, Aristóteles possui uma reflexão costeando o difícil 
problema da potência e do ato, o primeiro estaria para a atividade energéia enquanto o 
segundo representaria um sentido mais forte de entéléchéia. Ver: IX, 9. Em Soi-même 
comme un autre (1990), no décimo estudo, segunda seção, encontramos essa discussão 
acerca da potência e do ato. 
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MORAL OBJECTIVISM: A CONTEMPORARY NATURAL LAW 
APPROACH 

 
John Florindo de Miranda* 

 
 
 

Introduction 
There are two preeminent views within the contemporary natural law 

tradition, namely: the “Neo-Thomism” and the “New Natural Law Theory”. 
The first one dates back to the revival of Thomistic theories started around 
the end of the 19th century1. The second one is more recent: it started with 
some of German Grisez’s publications on ethics and Thomistic natural law in 
the 1960’s. In the next decade Olaf Tollefsen, Joseph Boyle, and John 
Finnis became collaborators with Grisez.2 As the name makes clear, the 
New Natural Law Theory proposes a review of the common reading on 
Thomas Aquinas’ natural law theory. Such a review claims that the initial 
insights of Aquinas about natural law notions actually compose a quite 
different view than that defended by the Neo-Thomists (and by many other 
Thomist thinkers before them). There are two general claims that are 
decisive in order to understand this “new” reading, one of them being about 
the proper methodology of ethics, and the other being about the 
“normativity”, so to speak, of the first principles of natural law. So, firstly, the 
New Natural Law Theory claims that the first principles of natural law are not 
deduced from facts about human nature; rather, they are grasped by the 
human reason as normative propositions directing us toward basic human 
																																																													
* Graduated in Philosophy from the Federal University of Pelotas (UFPEL), Master’s in 
Philosophy from the Federal University of Pelotas (UFPEL), and Ph.D. student in Philosophy 
at Federal University of Pelotas (UFPEL). 
1 Among its initial major names we found those of Etienne Gilson e Jacques Maritain. Many 
other important contemporary thinkers have been considered part of such movement (e.g., 
Anthony Kenny, G. E. M. Anscombe, Alasdair MacIntyre, among others); but today, regarding 
especially to the Thomistic natural law issue, the central names are those of Anthony Lisska, 
Russell Hittinger, Ralph McInerny, Henry Veatch, and Martin Rhonheimer. 
2 Today there are many important authors collaborating with the “New Natural Law Theory”, 
for example, Robert P. George, Patrick Lee, and Christopher Tollefsen. 
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goods. But, secondly, these principles are not fully “moral” yet, but only “pre” 
or “incipiently moral” in its normativity. Such principles establish the 
intellectual and foundational goods necessary to provide human action with 
rational finality. The moral rules about what is right, wrong, just, unjust, and 
so on, actually are deduced from those “pre-moral” principles in a posterior 
moment3. The Neo-Thomists, of course, find those views profoundly 
mistaken4.  

Setting aside the exegetical merits discussed in the “Thomistic” 
quarrel mentioned above, it is important to note that the New Natural Law 
Theory has become the great representor of the natural law tradition in the 
contemporary world, mainly through John Finnis’ works.  Although Finnis is 
more known in virtue of his writings on philosophy of law, he has a very 
interesting account of moral objectivity.5 According to this account, moral 
objectivity is substantially guaranteed by a set of basic practical principles 
(the “basic human goods”) and theoretically explained through a range of 
metaethical constructivist arguments on the nature of truth and judgment. As 
we can notice, such a moral objectivism presupposes a kind of interplay 
between normative ethics and metaethics.  

That view seems to explain morality and moral objectivity in a quite 
original way, which calls for more attention than it has received in 
metaethical circles. So, in order to make some contribution in that direction, I 
intend to expose here the main lines of Finnis’ account of moral objectivity. 
As I have indicated above, these aspects encompass Finnis’ substantive 
and metaethical thesis. His core substantive view is that of the “basic human 
goods” of natural law. And his core metaethical arguments are the following: 

																																																													
3 For a brief survey of the history of the “New Natural Law Theory” (in contrast with the “Neo-
Thomism”), see: http://www.nlnrac.org/contemporary; for a survey of the theory itself, see: 
http://www.nlnrac.org/contemporary/new-natural-law-theory.  
4 Russell Hittinger’s book “A Critique of the New Natural Law Theory” (1987) is the best 
example of such an opinion.  
5 It is important to do two clarifications here. First, once the New Natural Law Theory is rooted 
in that “classical” perspective that goes back to Plato, Aristotle and Thomas Aquinas, it has a 
comprehensive philosophical program which encompasses several fields of philosophy, such 
as ethics, philosophy of law, political philosophy, metaphysics, epistemology, semantics and 
even philosophical theology. Secondly, all the proponents of that theory share the same basic 
principles and methodology, but each of them has its own way of developing such ideas. In 
the case of Finnis’ way of explaining moral objectivity, he has a distinctive strategy that 
includes, among other things, a reading on Wittgenstein and an approximation to 
contemporary constructivism that we do not found in his colleagues. 
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the three senses of objectivity (experiential, absolute and normative); the 
five marks of truth (common property; ideal consensus; rational authority; 
accessibility; co-assertibility); and the specifically practical account of “truth 
as anticipation”. Notwithstanding his own objectivist thesis, Finnis also 
appeals to a common objectivist strategy often called “companions in guilt 
arguments”. This kind of argument intends to show that certain philosophical 
fields commonly considered objective, such as logic and epistemology 
(among others), also face significant difficulties in explaining their objectivity. 
How are we supposed to explain, for example, the objectivity of logical 
inferences and logic basic laws (as the principle of non-contraction, the 
principle of identity, etc.), since it is not envisaged by scientific methods? Or 
how are we supposed to explain the presupposed objectivity of epistemic 
values such as coherence, consistence, reasonableness, etc.? Many other 
similar questions could be done. So, moral objectivity apparently has a 
number of “companions in guilt”; and perhaps this fact can help us in 
understanding moral objectivity (and even the concept of objectivity itself). 
By briefly reflecting on that kind of common objectivist strategy I manage to 
call attention to the rational plausibility of the concept of moral objectivity in 
general.  

Now, the present work aims just to provide a first approach to such 
themes. To be more precise, my basic goal is just to expose the main lines 
of a given moral objectivism, namely, that of the so-called New Natural Law 
Theory (specially as it has been articulated by John Finnis), and also briefly 
to reflect about the rational plausibility of the moral objectivism in general. 
1- Approaching moral objectivity 

First of all, I need to establish what I mean by “moral objectivity”. 
Following Russ Shafer-Landau, we can classify a moral theory as an 
objectivistic one by observing the stance it takes in relation to the moral 
language and to the metaphysics of moral facts and truths. Thus, a first 
sense of moral objectivity can be found in the “moral cognitivism”, which is a 
view on the nature of moral judgment and moral sentences according to 
which they express beliefs capable of being truth or false.6 But then, even 
some relativist and subjectivist theories could be considered as objectivist, 
since many of them see moral discourse as truth-apt – while seeing truth as 
constituted by social conventions or subjective attitudes. Accordingly, a 
																																																													
6 Cf. SHAFER-LANDAU 2003, p.17. 
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second sense of moral objectivity must consider the character of moral truth 
itself, that is, it must consider whether moral truth is constructed by human 
attitudes or it stands in an independent reality. According to Shafer-Landau, 
in this respect the only distinguished theory is moral realism, for it sees 
moral truth as a factual domain completely independent of the agent’s 
stances and attitudes.7 Indeed, it is an independence even of idealized, 
perfectly rational attitudes and stances.  

Finnis is a moral cognitivist, but he does not consider moral facts and 
truths as being something totally independent of rational activity and 
construction. They are constituted by the rational action and explained by 
means of an analysis of the human basic goods that actions can instantiate. 
So, moral facts are “valuable states of affairs” loaded with some evaluative 
component, the intellectual source of which is the natural law (what will be 
better explained latter). In addition, we should consider that rational action is 
the “carrying out of choice” between “a vast array of possible purposes and 
benefits” (at a primary level, the human basic goods of natural law).8 Then, 
human actions cannot be analyzed independently of free choice between 
intelligible options; and free choices are made possible not in virtue of 
external entities, but by the plurality of human purposes that human reason 
can grasps. 

Accordingly, Finnis cannot be considered a moral realist in Shafer-
Landau’s sense. Regarding to moral facts and truths he would be an 
“objectivist constructivist” like authors such as Rawls, Korsgaard, Putnam, 
among others9. But Finnis has a robust normative theory that distinguishes 
him from the majority of the moral constructivists (once they tend to be more 
“minimalists” in first-order issues). He thinks that the ideal conditions for 
moral truth are both theoretical (including logic and reasoning) and practical 
																																																													
7 There is no final agreement on how to define moral realism. But, according to Shafer-
Landau, “at simplest level” all moral realists share the idea that people are trying to represent 
a moral reality when they make moral judgments. Cf. SHAFER-LANDAU, 2003, p.13. For a 
very careful discussion on that matter, see: MILLER, 2009.  
8 Cf. FINNIS, 2013, p.461. 
9 As SHAFER-LANDAU (2003, p.14) says: “What is common to all constructivists is the idea 
that moral reality is constituted by the attitudes, actions, responses, or outlooks of persons, 
possibly under idealized conditions. In short, moral reality is constructed from the states or 
activities (understood very broadly) undertaken from a preferred standpoint.” That metaethical 
sense of moral constructivism must not be confused with the normative sense, which says 
that the right or good is to be achieved under some idealized condition of choosing or 
thinking.  
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(having the natural law as primary content)10. According to Finnis, 
substantive ethics  (natural law) is composed by a set of principles that 
demand the pursuit of basic human goods, which are the rational ends of all 
rational action (again, I will explain this point better latter). By contrast, for a 
metaethical constructivist like Korsgaard, for instance, the practical 
normativity’s content restricts itself to the Kantian categorical imperative, 
which does not indicate a set of human basic goods, but only a basic rule of 
universalization and equal consideration. The same follows to the other 
constructivists above mentioned (of course, each one having their own 
normative view). 

Based on Shafer-Landau’s considerations, we can say that the issue 
of moral objectivity encompasses questions about the nature both of moral 
discourse and moral facts and truths. So, that issue can be seen as a 
metaethical one. All in all, the distinction between normative ethics or first-
order questions and metaethics or second-order questions is well known. 
The basic idea is that there is a logical distinction between question within 
ethics (questions on right, good, etc.) and about ethics (questions on the 
semantics, epistemology, metaphysics and psychology of morals)11. So, 
most philosophers take the issue of moral objectivity to be a metaethical 
issue. However, there are some authors, such as Finnis, who endorse such 
a logical distinction while demanding that metaethics be done in parallel with 
normative ethics, for ethics has a nature that is simultaneously practical and 
theoretical12. To proceed otherwise would lead to reductionisms13. Then, that 
view requires that the investigation proceeds guiding itself by some 
substantive normative notion (which should already be rationally justified at 
some degree). That is why Finnis’s objectivism requires two tasks, namely: 
an investigation on the substantive source of moral truth (that is the natural 

																																																													
10 So, he mixes both practical and theoretical reason. In that perspective, those rational 
capacities “overlap and include each other”. Actually, such a view is a distinctive feature of 
New Natural Law thinkers, who strongly deny the sometimes supposed “inferiority” of the 
practical reason (when it is compared with the theoretical one). See FINNIS, 2011b, p.8. This 
is a perspective inspired by Aquinas’ natural law thinking, which equates the first principles of 
practical reason with the first principles of theoretical reason (basic principles of Aristotelian 
logic). See FINNIS, 1998, p.86. 
11 See MILLER 2003, p.3. Indeed, such a distinction is fairly consensual nowadays. But there 
are authors who question it, for instance KRAMER, 2009. 
12 See FINNIS 1983, p.4. 
13 Idem. See also FINNIS 1983, p.26-30.  
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law) and an investigation on the nature of truth and judgment. These two 
points are explained below.  
2- Natural law as substantive source 

According to Finnis, the substantive source of moral objectivity is the 
natural law. As mentioned before, his natural law theory is a Thomistic one, 
but it is fairly distinct from the orthodox Thomistic view. As Finnis and the 
other proponents of New Natural Law Theory argue, the fundamental 
principles of the natural law are “pre-moral” principles that direct people 
towards basic human goods. The knowledge we have about these goods 
can be reviewed all the time; but Finnis claims that there are at least nine 
human goods that are truly basic, namely: life, marriage, friendship, 
knowledge, aesthetic experience, practical reasonableness, performance of 
excellence in work, performance of excellence in play, and spirituality.14 The 
idea is that reason provides us with a set of basic ends which constitute the 
background of all rational action. According to the New Natural Law Theory, 
human action is rational not only in virtue of its capacity to find efficient 
means to our desires, but also and mainly due to its capacity in guiding us to 
intelligible purposes, ends. These ends are the “natural inclinations” of our 
practical reason. So, once rationality is our distinctive feature as creatures, 
those rational inclinations are genuine forms of human realization, of “human 
flourishing”15.  

Finnis does not deny that human beings have a complex 
psychological constitution that gives rise to a range of subjective desires. He 
just argues that all desires in order to be rational must be based on some 
intellectual basis like that of natural law. In fact, we can have sub-rational 
desires and motivations, such as envy and rage; but the valuable things we 
can desire, such as being a skillful worker or a person who does justice over 
prejudice, for example, are grounded in natural law. Now, this foundational 
structure cannot be seen as fully moral yet. In Finnis’s view, the moral 
thought only emerges when choices are made. When we are thinking about 
what to choose, we appeal to some “methodological principles” that guide 
our choices by showing how to be reasonable about the plurality of 
opportunities we have before us. These intermediary principles are 
extensions or developments of the first principles of natural law (basic 
																																																													
14 See FINNIS 2011a: I. 15, 244, n. 25; 2011a: I. 14, 213. 
15 Cf. FINNIS 2011c: 403.  
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human goods), and are called “requirements of practical reasonableness”. 
They tell us, for instance, to have a rational plan of life, to seek the common 
good, among many other things.16 Thereafter we are able to construe more 
specific moral rules, such as rules against lie, theft, and so on. Finnis claims 
that the normative source of these moral principles can be synthesized in a 
master principle of morality, which says that we must seek “integral human 
fulfillment, that is, the flourishing of all human persons and groups”17. 
3- Objectivity and truth in Finnis’ perspective  

The principles of natural law are, therefore, the substantive source of 
moral objectivity. So, we can say that, in Finnis’s view, moral objectivity is 
made possible by the existence of a natural law.18 However, a great deal of 
explanation about why ethics is objective does not concern to the 
substantive ethics, but rather to the metaethics. In addition to his “classical” 
natural law references (mainly Plato, Aristotle and Aquinas), Finnis recurs 
particularly to Bernand Lonergan, Wittgenstein and David Wiggins so as to 
construe his own metaethical conception on moral objectivity.  

Based on Lonergan and Wittgenstin, John Finnis develops a general 
notion of objectivity that comes in three senses, namely: (1) experiential 
objectivity: objectivity as what is given in the experience before any 
questions or answers are raised; (2) absolute objectivity: objectivity as the 
absolute status possessed by the correct judgments; and (3) normative 
objectivity: objectivity as reasonableness in judgment and reflection.19 Finnis 
understands the first sense of objectivity as the experiential element that is 
essential to objectivity, namely, the existence of a perceptual subject whose 
primary existential perception is the basis of all other perceptions, and who 
perceives the need to be consistent with himself. The second sense is the 
kind of objectivity we achieve when there is “[…] sufficient evidence or, as 
Wittgenstein puts it, compelling grounds, and no further questions arise as 
Wittgenstein puts it in relation to certainly correct judgments, one would not 
understand where a doubt could get a foothold nor where a further test is 

																																																													
16 See FINNIS 1983, p.66-78. 
17 Cf. FINNIS 2011c, p.420. 
18 Of course, moral language has to be cognitivist in character to enable the semantic access 
to that foundational rationality. But the idea here is that such a cognitivist character is at some 
degree made possible in virtue of the first practical principles.  
19 Cf. FINNIS 2011a: I.8, p.134-5; FINNIS 1983, p.63.  
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possible.”20 The last sense of objectivity concerns to the objectivity we 
achieve when “[…] we strive to be attentive, intelligent, reasonable in our 
doubting and judging and to exclude ‘the subjectivity of wishful thinking’ – of 
prejudice, presumption, parti pris, hope, fear, love, and detestation – from 
the unfolding of our straightforward desire to know.”21 In sum, those three 
senses of objectivity are general in character (holding both in practical and 
theoretical fields) and explain the fundamental meaning of the concept of 
objectivity as well the basic conditions to achieve it. As Finnis summarily 
puts it: 

A judgment or belief is objective if it is correct; a proposition is 
objective if one is warranted in asserting it, whether because there is 
sufficient evidence, or because there are compelling grounds, or 
because (to one who has the experience and intelligence to 
understand the terms in which the proposition is expressed) it is 
obvious or self- evident that in asserting it one asserts what is the 
case22. 

Now, the essential source of objectivity is truth, for without truth we 
would have nothing to be objective about. That is why Finnis almost always 
analyses both concepts together. But since truth has its own semantics 
peculiarities, Finnis appeals mainly to David Wiggins’s reflections on the 
contemporary debate on truth in order to explain such a concept. This way, 
he underlines five general “marks of truth”, namely: 

(i) Truth is the property that declarative sentences must normally be 
construed as aiming to enjoy, (ii) A second mark of the truth of a 
sentence s is that under favorable conditions of investigation—and 
notably when the investigators are open to evidenced argument—
there will be a tendency for disagreement to diminish and for s to 
command agreement amongst the investigators, (iii) Every 
statement that lacks truth lacks it independently of a speaker’s 
means of recognizing it, and every statement which is true 
possesses truth independently both of a speaker’s means of 
recognizing it and of his will to make the statement. These first three 
marks of truth condense into a fourth: (iv) Every true sentence is true 
in virtue of something somehow (however indirectly) accessible to 

																																																													
20 Cf. FINNIS 2011a: I.8, p.135. 
21 Idem. 
22 Cf. FINNIS 2011a, I.3, p.78. 
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both speaker and interpreter, (v) Every true sentence is compatible, 
i.e. co-assertible, with every other true sentence23. 

A mark of truth, like consensus under ideal epistemic conditions (the 
second mark), is not a criterion for adjudicate between judgments within an 
argument, but is instead something like “a welcome and confirmatory” signal 
indicating true concern with truth24. These marks are “truisms” about truth, 
which hold both in practical and theoretical domains. All these marks are 
very important for the understanding of the concept of truth; so that all of 
them would deserve a detailed explanation. Here, however, I will make a 
commentary about the third mark only. And that is necessary because 
“independence of the speaker’s means of recognizing it” might be confused 
with the “independent reality” that moral realists are arguing for. While the 
first notion connotes the strict rational character of the correctness that 
constitutes truth, the second one is about a factual domain that holds 
independently of human rationality. So, Finnis’ “independence” is to be taken 
as the genuine activity of human reason, that is, as the activity that 
“excludes the subjectivity of wishful thinking, of prejudice”. 

But the truth of practical propositions includes a distinctive aspect. 
Like theoretical truth, practical truth is discovered when one is attentive to all 
relevant data and questions and also to the coherence with other truths. But, 
unlike theoretical truth, which deals with things that already exist, practical 
truth deals with what does not exists yet but can be brought into existence 
by intelligent human action. So, practical truth corresponds to human 
fulfillment, not to a prior, given reality. The reality at stake therein is that of 
valuable states of affairs that will be brought about by actions done in 
accordance with the principles of natural law. And we meet this kind of truth 
only by “anticipation”; as Finnis says: “[…] practical principles have their 
truth by anticipating – being in an anticipatory correspondence to – the 
fulfillment whose realization is possible through actions in accordance with 
them”25. This account of “truth by anticipation” seems to be circular; but 
Finnis says that this kind of circularity is unavoidable, because we cannot 
prove the presuppositions that enable the very possibility of prove something 
(in this case, something within the practical field)26. 
																																																													
23 Cf. FINNIS 1983, p.64. 
24 Cf. FINNIS 2011a: I.2, p.43. 
25 Cf. FINNIS 2011b, p.8. 
26 Cf. FINNIS 2013, p.463. 
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4- The “Companions in Guilt” strategy  
Finnis has an objectivist constructivist metaethics. But he departs 

from the majority of constructivists (as well from the majority of 
contemporary moral realists) in defending a robust conception of normativity, 
namely, the natural law (with its basic human goods and moral 
requirements). However, there exists an interesting point of convergence 
between moral objectivists in general, namely: regarding to the potential of 
the “companions in guilt” strategy.27 In his book Companions in Guilt: 
Arguments for Ethical Objectivity, Hallvard Lillehammer says that:  

Companions in guilt arguments in ethics proceed by comparing 
ethical thought with some set of apparently non-ethical claims, and 
showing that the two forms of thought are similar in some important 
respect that has been alleged to affect the nature and status of 
ethical claims28. 

So, the basic idea behind this kind of argument is to save the 
“problematic companion” (here, the ethics) by showing that both share the 
same problematic feature while just one of them – the supposed “non-
problematic companion” – is considered innocent. That is what Finnis do 
when he calls attention to the objectivity of normative standards 
(indispensable to all rational investigation) such as: “[...] ‘He ought to affirm 
the conclusion of that argument because its premises are true and the 
inferences valid’ or ‘The conclusion must be true because the premises are 
true and the inferences valid’”29. (Besides Finnis, we can find this kind of 
argument in McDowell30, Korsgaard31, Putnam32, among others33). Such 
logical normative standards are commonly viewed as objective, but its 
objectivity is as difficult to explain as that of ethics. Could we explain it by the 

																																																													
27 The expression “companions in guilt” was, indeed, created by the leading moral non-
objectivist John Mackie, who did not believe that such a strategy could work for moral 
objectivists. Cf. MACKIE 1978, p.39. Hilary Putnam (1990, p.141) uses the same expression, 
while Russ Shafer-Landau (2003, p.209) mentions “partners in crime”. 
28 Cf. LILLEHAMMER 2007, p. 4. 
29 Cf. FINNIS 1983, p.59. 
30 MCDOWELL 1998. 
31 KORSGAARD 1997. 
32 PUTNAM 2002; among others. 
33 For instance, Lillehammer 2007 analyses companions in guilt arguments in Davidson, 
Korsgaard, Hampton, Putnam and McDowell’s works. 
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methods of natural sciences? It does not seem possible. Still, we normally 
trust in its objectivity. Perhaps moral or ethical objectivity can be similar to 
logical objectivity at least some respects; and then perhaps ethics can also 
be objective.  
Final remarks 

It is generally acknowledged that the metaphysic assumptions that 
moral realists make about moral facts are very extravagant and difficult even 
to be understood. In part, that position is motivated by a concern with the 
objective status and authority of ethics. But an objectivist moral theory can 
cope with such a worry without being metaphysically extravagant. That is the 
case of Finnis’s moral objectivism. It ensures the authority of moral demands 
appropriately, namely: by unveiling the foundational normative principles of 
ethics (the principles of natural law). And it does that without pose 
independent moral facts, which would render (among other things) moral 
motivation almost inexplicable. Rather, he has a constructivist metaethics 
that ensures a common and coherent explanation of moral facts. And, as we 
have seen, an objectivist metaethics can be reinforced by a range of 
comparative arguments, which can show that the very notion objectivity 
must be better understand if we want make sense not only of morality but 
also of logic, epistemology, mathematics, and many others fields of rational 
inquire.  
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O PENSAR PODE SUPLANTAR A MASSIFICAÇÃO? 

 
Louise Azevedo Moscareli* 

 
 
 

O Pensar 

O pensamento, componente da vida do espírito, está associado à 
sensação de estar vivo: “sem o sopro de vida, o corpo humano é um 
cadáver; sem pensamento, o espírito humano está morto”1. Esse 
movimento circular aristotélico, assim concebido por não ter fim e nem 
resultar em um produto final, 2 somado à metáfora da vida, sugere a busca 
do significado que acompanha o homem, enquanto ser pensante, durante 
toda a sua vida. Segundo Vetö, “o pensamento imita, conforme todas as 
aparências, a rainha Penélope, que teria desmanchado a cada manhã o 
que conseguiu tecer na noite precedente"3. 

O pensamento habilita o ser humano a julgar. Para Vetö4, a 
necessidade de pensar está associada ao “elemento purgativo do 
pensamento, [que] tem um alcance propriamente positivo porque libera ‘o 
mais político‘ de nossos poderes mentais que é a faculdade de julgar." 
Segundo Arendt, o julgar distingue-se do pensamento: na medida em que 
aquele se dirige às coisas que estão ao "alcance das mãos", o pensar lida 
com representações de coisas invisíveis que estão ausentes. Ainda assim, 
as duas faculdades estão inter-relacionadas. 
 

 

																																																													
* Mestranda na Universidade Federal de Pelotas (UFPEL). E-mail: louisemoscareli@me.com. 
1 ARENDT, 2016, p.144. 
2 Ao contrário do conhecimento que segue um movimento aparentemente retilíneo, e que, 
segundo Arendt, objetiva atingir a verdade, terminando com a sua cognição (A Vida do 
Espírito, 2016, p.144). 
3 1989, p.76. 
4 1989, p.96. 
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Não Pensar: solidão e isolamento 

Se o pensamento conecta o ser humano ao mundo, a abstenção do 
exercício das faculdades do pensamento e do juízo, além de levar à solidão 
e ao isolamento, pode gerar consequências, pela falta de capacidade de 
reflexão, e de distinguir o bem do mal: 

O mal não é nem uma fatalidade, nem o resultado inevitável dos 
vereditos que emanam de uma potência superior estranha e 
fulgurante. O mal não é o ponto de fuga raro de uma malignidade e 
de uma perversidade excessivas, ele é simplesmente a 
consequência da atrofia das faculdades humanas por excelência, 
que são o pensamento e o juízo5. 

Segundo Vetö, "sempre se acreditou, justificadamente, dever ligar o 
mal ao exercício da vontade e se discutiu com paixão para saber se ele 
poderia ser escolhido voluntariamente"6, quando todo mundo deseja 
naturalmente o bem. Mas segundo Arendt, em A vida do Espírito, a triste 
verdade é que, com mais frequência, o mal é feito por pessoas que jamais 
decidiram agir mal ou bem.  

Muito frequentemente, o mal não é o fruto do exercício, mas, antes, 
do não-exercício, da liberdade. O mal, sobretudo numa gigantesca 
escala política e social, tem, mais frequentemente, sua origem na 
omissão7. 

O exercício do pensamento, no entanto, exige que o ser humano se 
exponha a um confronto com ideias pré-concebidas que antes lhe davam 
certezas baseadas em pré-conceitos, e norteavam sua vida. Tal confronto, 
ao contrário de trazer certezas, pode gerar mais inquietações e dúvidas, ao 
passo que, segundo Vëto8, “Sócrates pretendeu que sua maiêutica fosse 
estéril porque ela não servia para ‘produzir’ conhecimentos, mas somente 
para libertar os espíritos dos preconceitos e das noções não-examinadas.” 
Nesse sentido, pensar exige coragem para superar o conformismo. 
Enquanto o “não pensar” leva ao isolamento, a atividade do pensar envolve 
uma relação de pluralidade inerente às relações humanas, denominadas de 
“dois-em-um”: 
																																																													
5 VETÖ, 1989, p.94. 
6 1989, p.95. 
7 VETÖ, 1989, p.95. 
8 1989, p.96. 
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Quando as circunstâncias externas o exigem, o “eu” volta-se a elas, 
para o seu contexto mundano. Em seguida, precisa interiorizar-se 
para retomar o que foi vivenciado e analisar tais experiências. É o 
momento do “diálogo silencioso do pensamento”, [que] acontece 
entre eu e eu mesma, mas não entre dois eus”9. 

Esse movimento descrito por Arendt é por ela denominado de cogito 
me cogitare – eu me penso pensando. 

O que Sócrates descobriu é que podemos ter interação conosco 
mesmos, bem como com os outros, e os dois tipos de interação 
estão de alguma maneira relacionados. Aristóteles, falando da 
amizade, observou: “O amigo é um outro eu.” Isso significa: pode-
se, com ele, empreender o diálogo de pensamento como se faz 
consigo mesmo. A observação faz parte da tradição socrática, mas 
Sócrates diria: também o eu é uma espécie de amigo. A experiência 
condutora, nesses assuntos, é evidentemente a amizade, e não a 
individualidade; antes de conversar comigo mesmo, converso com 
os outros, examinando qualquer que seja o assunto da conversa; e 
então descubro que eu posso conduzir um diálogo não apenas com 
os outros, mas também comigo mesmo. No entanto, o ponto em 
comum é que o diálogo do pensamento só pode ser levado adiante 
entre amigos, e seu critério básico, sua lei suprema, diz: não se 
contradiga10. 

Para Arendt, o ser humano apenas é capaz de manifestar quem ele 
é, por meio da ação e do discurso, os quais são evidenciados pelo espírito, 
na medida em que o ser humano é o único animal capaz de conseguir 
conter os impulsos da alma e, assim, decidir o que deve mostrar no mundo 
das aparências. O "milagre' a que Arendt se refere em A Condição Humana, 
está relacionado à ação, ou seja, à possibilidade do homem se inserir no 
mundo pela manifestação de sua “singularidade”: “Isto, do ponto de vista 
geral e essencial, é a singularidade que distingue cada ser humano de 
todos os demais, a qualidade em virtude da qual ele não é apenas um 
forasteiro no mundo, mas alguma coisa que jamais esteve aí antes”11. 

Nesse sentido, a solidão ou o abandono, para Arendt, “é a 
experiência de não pertencer ao mundo, que é uma das mais radicais e 

																																																													
9 SCHIO, 2012, p.74, grifos do original. 
10 ARENDT, 2016, p.211. 
11 ARENDT, 1997a, p.238. 
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desesperadas experiências que o homem pode ter”12. Isso porque, mesmo 
na atividade solitária do pensamento, o homem existe no plural: 

O fato de estar-só, enquanto dura a atividade de pensar, transforma 
a mera consciência de si – que provavelmente compartilhamos com 
os animais superiores – em uma dualidade é talvez a indicação 
mais convincente de que os homens existem essencialmente no 
plural. E é essa dualidade do eu comigo mesmo que faz do 
pensamento uma verdadeira atividade na qual sou ao mesmo 
tempo quem pergunta e quem responde. O pensamento pode se 
tornar dialético e crítico porque ele se submete a esse processo de 
perguntas e respostas, ao diálogo do dialegesthai, o qual é, na 
verdade, uma “viagem através das palavras” (poreuesthai dia ton 
logon) em que constantemente levantamos a pergunta socrática 
básica: o que você entende por...? Só que este legein, este dizer, é 
sem som e, portanto, é tão rápido que sua estrutura dialógica torna-
se um tanto difícil de detectar13. 

Se o pensamento é considerado um “diálogo silencioso consigo 
mesmo”, o qual evidencia a necessidade do homem de expressar sua 
singularidade na pluralidade, a privação do pensamento é fundamental para 
eliminar a possibilidade dos homens viverem em liberdade. Isso porque, 
segundo Arendt, “os movimentos totalitários dependiam menos da falta de 
estrutura de uma sociedade de massa do que das condições específicas de 
uma massa atomizada e individualizada”14. Em outras palavras, para 
Arendt, a excessiva individualização e a atomização social antecederam os 
movimentos de massa: 

A verdade é que as massas surgiram dos fragmentos da sociedade 
atomizada, cuja estrutura competitiva e concomitante solidão do 
indivíduo eram controladas apenas quando se pertencia a uma 
classe15. 

Arendt pretende alertar contra os riscos da abstenção do 
pensamento: 

A irreflexão - a imprudência temerária ou a irremediável confusão ou 
a repetição complacente de ‘verdades’ que se tornaram triviais e 

																																																													
12 2012, p.527. 
13 ARENDT, 2016, p.207-208, Grifos do original. 
14 2012, p.366. 
15 ARENDT, 2012, p.366. 
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vazias - parece ser uma das principais características do nosso 
tempo. O que proponho, portanto, é muito mais simples: trata-se 
apenas de refletir sobre o que nós estamos fazendo16. 

Arendt distingue “isolamento” de “solidão” e de “estar só”: “o 
isolamento é aquele impasse no qual os homens se veem quando a esfera 
política de suas vidas, onde agem em conjunto na realização de um 
interesse comum, é destruída”17. Dele decorre a impotência, a qual, 
enquanto a “incapacidade básica de agir”, decorre da falta de espaço para a 
ação, em razão do rompimento de contatos políticos entre os homens. 

O que chamamos de isolamento na esfera política é chamado de 
solidão na esfera dos contatos sociais. Isolamento e solidão não 
são a mesma coisa. Posso estar isolado — isto é, numa situação 
em que não posso agir porque não há ninguém para agir comigo — 
sem que esteja solitário; e posso estar solitário — isto é, numa 
situação em que, como pessoa, me sinto completamente 
abandonado por toda companhia humana — sem estar isolado. [...] 
E, no entanto, o isolamento, embora destrua o poder e a 
capacidade de agir, não apenas deixa intactas todas as chamadas 
atividades produtivas do homem, mas lhes é necessário. O homem, 
como homo faber, tende a isolar-se com o seu trabalho, isto é, a 
deixar temporariamente o terreno da política. A fabricação (poiesis, 
o ato de fazer coisas), que se distingue, por um lado, da ação 
(praxis) e, por outro, do mero trabalho, sempre é levada a efeito 
quando o homem, de certa forma, se isola dos interesses comuns, 
não importa que o seu resultado seja um objeto de artesanato ou de 
arte. No isolamento, o homem permanece em contato com o mundo 
como obra humana; somente quando se destrói a forma mais 
elementar de criatividade humana, que é a capacidade de 
acrescentar algo de si mesmo ao mundo ao redor, o isolamento se 
torna inteiramente insuportável18. 

Sobre “estar só”: 
A rigor, todo ato de pensar é feito quando se está a sós, e constitui 
um diálogo entre eu e eu mesmo; mas esse diálogo do dois-em-um 
não perde o contato com o mundo dos seus semelhantes, pois eles 
são representados no meu eu, com o qual eu estabeleço o diálogo 

																																																													
16 ARENDT, 1997a, p.13. 
17 2012, p.527. 
18 ARENDT, 2012, p.527. 
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do pensamento. O problema de estar a sós é que esses dois-em-
um necessita dos outros para que voltem a ser um – um indivíduo 
imutável cuja identidade jamais pode ser confundida com a de 
qualquer outro. Para a confirmação da minha identidade, dependo 
inteiramente das outras pessoas; e o grande milagre salvador da 
companhia para os homens solitários é que os ‘integra’ novamente; 
poupa-os do diálogo do pensamento no qual permanecem sempre 
equívocos, e restabelece-lhes a identidade que lhes permite falar 
com a voz única da pessoa impermutável19. 

Arendt demonstra nesta citação a necessidade do homem viver em 
pluralidade, pois somente mediante o contato com outras pessoas, ele pode 
transpor o caminho já percorrido pelas ideias circulares do pensamento 
“pre-concebido”. Também é mediante a necessidade de reunificar esse 
“dois-em-um” numa unidade real, para então poder se expressar aos outros 
e ao mundo pelo discurso, que ele consegue expressar sua identidade. 
Para Arendt, ser diferente não significa ser outro, já que isso é o que 
denomina “alteridade”: 

A alteridade é, sem dúvida, aspecto importante da pluralidade; é a 
razão pela qual todas as nossas definições são distinções e o 
motivo pelo qual não podemos dizer o que uma coisa é sem 
distingui-la de outra. [...] No homem, a alteridade, que ele tem em 
comum com tudo o que existe, e a distinção, que ele partilha com 
tudo o que vive, tomam-se singularidade, e a pluralidade humana é 
a paradoxal pluralidade de seres singulares. 
Essa distinção singular vem à tona no discurso e na ação. Através 
deles, os homens podem distinguir-se, ao invés de permanecerem 
apenas diferentes; a ação e o discurso são os modos pelos quais os 
seres humanos se manifestam uns aos outros, não como meros 
objetos físicos, mas enquanto homens. Esta manifestação, em 
contraposição à mera existência corpórea, depende da iniciativa, 
mas trata-se de uma iniciativa da qual nenhum ser humano pode 
abster-se sem deixar de ser humano”20. 

Arendt acredita que a pluralidade é essencial para o homem, mas 
nem por isso ela pretende reduzir ou negar a identidade humana, e sua 
singularidade a uma unicidade absoluta e massificada. Ao contrário, para 
Arendt, os homens são iguais enquanto membros da mesma espécie 
																																																													
19 ARENDT, 2012, p.529. 
20 ARENDT, 1997a, p.189-190. 
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animal, que habita e compartilha o mesmo mundo e que, em face disso, 
possuem os mesmos direitos. No entanto, ao mesmo tempo, Arendt 
entende que os seres humanos são diferentes e, portanto, singulares, pelo 
fato de terem a capacidade de se comunicar entre si, sobre si mesmos. 
Nesse sentido ela ressalta a importância de estabelecer a convivência 
igualitária entre os homens, em especial na esfera política, a fim de permitir 
a expressão do novo que cada pessoa pode imprimir ao mundo, na medida 
em que nasce. 

De acordo com Arendt, se o regime tirânico faz uso do isolamento, 
deixando intactas as capacidades produtivas do homem, o regime totalitário 
destrói ainda a vida privada, reduzindo-o a um ser supérfluo, o que, para 
ela, corresponde a não pertencer ao mundo de nenhuma forma. Na medida 
em que “o isolamento na esfera política é chamado de solidão na esfera dos 
contatos sociais”, e que o mesmo é útil à dominação, é possível deduzir que 
tanto o isolamento quanto a solidão levam à massificação, e que este efeito 
interessa e convém aos regimes tirânicos e totalitários, pelo conformismo e 
pela abstenção da faculdade de pensar e consequentemente, de exercer 
um juízo. Isso porque: 

Para pensar será preciso retirar-se mentalmente do mundo externo. 
Nesse, denominado por Arendt de ‘mundo das aparências’, os seres 
humanos se vêem e são vistos, distinguem-se uns dos outros e 
certificam-se da realidade circundante, fisicamente perceptível. 
Nesse sentido, a retirada do mundo exterior para o interior, para a 
vida do espírito, ocorre somente como faculdade, como 
possibilidade humana de voltar-se para dentro de si mesmo, tornar-
se introspectivo e refletir. Fisicamente, o corpo permanece no 
mundo das aparências. Por isso, o pensamento, aparentemente, é 
algo de passivo e de teórico, ao ocorrer no mundo interno, subjetivo. 
E nesse ‘vai-e-vem’ do mundo das aparências para o mundo interior 
é permitido ao homem tornar-se crítico mediante de um processo 
contínuo de questionar e de buscar respostas”21. 

Segundo Arendt: 
O risco do conformismo e ameaça que ele representa para a 
liberdade são inerentes a todas as sociedades de massa. [...] não é 
inconcebível que os elementos totalitários possam, por algum 

																																																													
21 SCHIO, 2012, p.74. 
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tempo, se basear no conformismo ou na ativação de um 
conformismo latente, para seus próprios fins22.  

O pensamento é o elemento de conexão com o mundo, sem o qual o 
ser humano se torna vulnerável e passível de não mais se autogovernar. Ao 
contrário disso, sem o pensar, o indivíduo pode se deixar dominar por 
forças externas, capazes de suprimir seu lugar no mundo. Dessa forma a 
atividade do pensamento se reafirma, não meramente como uma força de 
reação, mas de imposição da própria vida humana.  

O pensamento, em seu sentido não cognitivo e não especializado, 
como uma necessidade natural da vida humana, como a realização 
da diferença dada na consciência, não é uma prerrogativa de 
poucos, mas uma faculdade sempre presente em todo mundo; do 
mesmo modo, a inabilidade de pensar não é uma imperfeição 
daqueles muitos a quem falta inteligência, mas uma possibilidade 
sempre presente para todos – incluindo aí os cientistas, os eruditos 
e outros especialistas em tarefas do espírito. Todos podemos vir a 
nos esquivar daquela interação conosco mesmos, cuja possibilidade 
concreta e cuja importância Sócrates foi o primeiro a descobrir. O 
pensamento acompanha a vida e é ele mesmo a quintessência 
desmaterializada do estar vivo. E uma vez que a vida é um 
processo, sua quintessência só pode residir no processo real do 
pensamento, e não em quaisquer resultados sólidos ou 
pensamentos específicos. Uma vida sem pensamento é totalmente 
possível, mas ela fracassa em fazer desabrochar a sua própria 
essência – ela não é apenas sem sentido; ela não é totalmente viva. 
Homens que não pensam são como sonâmbulos23. 

Esse sonambulismo impede que os indivíduos sejam cônscios de si 
mesmos, tornando-se assim, incapazes de atuar politicamente de forma 
espontânea e singular, na medida em que não há espaço para a 
singularidade numa sociedade de pessoas massificadas. Os seres 
humanos, no entanto, podem evitar a distração e o sonambulismo social, já 
que não dependem de nenhum elemento adicional para pensar. Isso 
porque, apoiando-se no pensamento de Karl Jaspers, Arendt aduz: 

																																																													
22 ARENDT, 2008, p.441. 
23 ARENDT, 2016, p.211. 
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[...] a própria vida, limitada pelo nascimento e pela morte, é um caso 
limite[24], no sentido de que a minha existência mundana sempre 
força a que eu me dê conta do passado, quando eu ainda não era, e 
de um futuro, quando não mais serei. O ponto é que, sempre que 
transcendo os limites do próprio tempo de vida e começo a refletir 
sobre esse passado, julgando-o, e sobre esse futuro, formando 
projetos da vontade, o pensamento deixa de ser uma atividade 
politicamente marginal. E tais reflexões surgem inevitavelmente em 
emergências políticas. 

Quando todos estão deixando-se levar, impensadamente, pelo que 
os outros fazem e por aquilo em que creem, aqueles que pensam 
são forçados a mostrar-se, pois sua recusa em aderir torna-se 
patente, e torna-se, portanto, um tipo de ação. Em tais 
emergências, resulta que o componente depurador do pensamento 
(a maiêutica de Sócrates, que traz à tona as implicações das 
opiniões não-examinadas e portanto as destrói – valores, doutrinas, 
teorias e até mesmo convicções) é necessariamente político. Pois 
essa destruição tem um efeito liberador sobre outra faculdade, a 
faculdade do juízo, que podemos chamar com alguma propriedade 
de a mais política das capacidades espirituais humanas. É a 
faculdade que julga particulares sem subsumi-los a regras gerais 
que podem ser ensinadas e aprendidas até que se tornem hábitos 
capazes de serem substituídos por outros hábitos e regras25. 

Além disso, muito embora todas as experiências políticas que a 
humanidade experimentou, Arendt entende que o homem é dotado de 
forma maravilhosa e misteriosa do dom de fazer milagres, por meio de suas 
ações e iniciativas, gerando um novo começo, ligado à “natalidade”. Para 
ela, o próprio homem é, em si, um novo começo, num mundo que já existia 
antes dele e que permanecerá existindo após a sua partida. É pela ação e 
pelo discurso, ou seja, mediante atos e palavras que os seres humanos se 
inserem no mundo. Esta introdução é uma espécie de segundo nascimento, 
no qual o indivíduo confirma e assume o aspecto original e singular do seu 
aparecimento físico. A mesma não é imposta pela necessidade nem pela 
utilidade, como o labor ou o trabalho e o seu impacto está associado à 
																																																													
24 Expressão cunhada por Karl Jaspers para designar a condição humana geral e imutável 
que busca indicar a experiência de “algo imanente que já oferece um vislumbre de 
transcendência”, e que, quando correspondemos a ela podemos, “tornarmo-nos a Existenz 
que potencialmente somos” (JASPERS, 1970, p.178-179). 
25 ARENDT, 2016, p.215. 
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capacidade humana, que a natalidade enseja de forma igualitária a todos os 
indivíduos, de começar algo novo por sua própria iniciativa. Com isso, 
Arendt pretende alertar para a importância das ideias de liberdade e da 
singularidade humana, não sob a perspectiva individualista da sociedade de 
massa, mas sob a capacidade humana de gerar novos começos. 
A identidade - "quem és?" 

Para tanto, o ser humano precisa reconhecer e ter reconhecida a 
sua identidade. De acordo com Arendt, “Todo homem nasce membro de 
uma comunidade particular e só pode sobreviver se nela é bem-vindo e se 
sente à vontade”26. No entanto, para isso, o ser humano precisa 
compreender e ser compreendido. Ocorre que: 

Embora plenamente visível, a manifestação da identidade 
impermutável de quem fala e age retém certa curiosa intangibilidade 
que frustra toda tentativa de expressão verbal inequívoca. No 
momento em que desejamos dizer quem alguém é, nosso próprio 
vocabulário nos induz ao equívoco de dizer o que esse alguém é; 
enleamo-nos numa descrição de qualidades que a pessoa 
necessariamente partilha com outras que lhe são semelhantes; 
passamos a descrever um tipo ou "personagem", na antiga acepção 
da palavra, e acabamos perdendo de vista o que ela tem de singular 
e específico. [...] a impossibilidade de solidificar em palavras, por 
assim dizer, a essência viva da pessoa, tal como se apresenta na 
fluidez da ação e do discurso, tem profundas consequências para 
toda a esfera dos negócios humanos, na qual existimos 
basicamente como seres que agem e falam. Exclui, em princípio, a 
possibilidade de jamais virmos a tratar esses negócios como 
tratamos coisas de cuja natureza podemos dispor, visto que 
podemos nomeá-las. O fato é que a manifestação do “quem” 
assume a mesma forma das manifestações — notoriamente 
duvidosas — dos antigos oráculos que, segundo Heráclito, “não 
dizem nem escondem, apenas dão a entender”. É este um aspecto 
básico da igualmente notória, de todo intercâmbio direto entre os 
homens, onde não existe a mediação estabilizadora e solidificadora 
das coisas27. 

																																																													
26 2013, p.78. 
27 ARENDT, 1997a, p.194-195. 
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Na tentativa de se superar as dificuldades de compreender a 
individualidade, busca-se identificar as pessoas pelas suas escolhas, pois 
quando o ser humano age politicamente, para Arendt, ele mostra quem ele 
é. 

Para Arendt, “corpo”, “alma” e “espírito” são distintos, enquanto o 
espírito não está limitado a algo, a alma está associada ao corpo. Ela 
também está ligada às emoções, aos sentimentos e às paixões, e somente 
por meio do espírito pode se expressar de forma genuinamente humana. 
Sem ele, a expressão pura da alma se assemelharia à forma como os 
animais superiores comunicam suas emoções. Em outras palavras, isso 
significa que é a intermediação da propriedade reflexiva do espírito que 
propicia ao ser humano o poder de escolha do que deve aparecer, pelo 
discurso e pela ação, dentre os afetos da alma. 

Diante disso, Arendt entende que não há como se ter uma 
experiência de identidade pessoal sem espírito, na medida em que, assim, 
este ser fica sujeito somente ao seu processo vital interno, com relação às 
suas disposições e emoções, não havendo espaço entre o impulso, oriundo 
da vontade, e a ação. O homem, ao contrário das outras espécies, por ser 
dotado de espírito, é capaz de superar o sistema límbico e proporcionar, na 
consciência, esse espaço. Arendt afirma: 

O que aparece no mundo externo além dos sinais físicos é apenas 
o que deles fazemos por meio do pensamento. Toda demonstração 
de raiva distinta da raiva que sinto já contém uma reflexão que dá à 
emoção a forma altamente individualizada, significativa para todos 
os fenômenos da superfície. Demonstrar raiva é uma forma de 
autoapresentação: eu decido o que deve aparecer28. 

Além disso, o espírito possibilita tanto abstrair, quanto representar, a 
partir do que o corpo, que está no mundo, sente por meio dos sentidos. 
Assim é que, cada homem que não aderiu à massificação é então capaz de 
criar a sua identidade pessoal, a representação de si mesmo, a partir da 
qual ele realiza as escolhas daquilo que quer ou não revelar pela 
autoapresentação. Todavia, essa identidade pessoal não se confunde com 
o caráter individual, definido por Arendt como o conjunto de um certo 
número de qualidades identificáveis, reunidas num todo compreensível e 

																																																													
28 2016, p.46, grifos originais. 
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impressas, por assim dizer, num imutável substrato de dons e defeitos 
próprios da estrutura do alma e do corpo. 

A autoexposição exige certo grau de autoconhecimento, que falta 
aos homens da sociedade de massa, o qual também está vinculado à 
noção da própria identidade, mas que é diversa daquela e do caráter. A 
elaboração, pelo espírito, de identidade pessoal, distinta do caráter, 
depende da associação entre a memória, o “não mais” e a imaginação, o 
“ainda não”. Como afirma Santo Agostinho, em Confissões, a memória 
contém também os sentimentos da alma, não da forma como o espírito 
sente, no momento em que os experimenta, mas de um modo diferente, 
conforme o poder da própria memória: “De fato, recordo-me de ter estado 
alegre, ainda que não o esteja neste momento, e lembro-me de minhas 
tristezas passadas, sem estar agora triste”29. 

Essa composição entre a memória e a imaginação, em que o 
pensamento é capaz de se utilizar do ausente, no presente, compõem, 
portanto, as operações do espírito que habilitam o ser humano e participar 
do mundo e manifestar a sua identidade: 

Na ação e no discurso, os homens mostram quem são, revelam 
ativamente suas identidades pessoais e singulares, e assim 
apresentam-se ao mundo humano, enquanto suas identidades 
físicas são reveladas, sem qualquer atividade própria, na 
conformação singular do corpo e no som singular da voz30. 

Por outro lado, não há como imaginar a expressão da identidade de 
forma autêntica, espontânea e singular, sem que haja liberdade. Nesse 
sentido, segundo Arendt: 

[...] a despeito da grande influência do conceito de uma liberdade 
interior e apolítica sobre a tradição do pensamento, parece seguro 
afirmar que o homem nada saberia da liberdade interior se não 
tivesse antes experimentado a condição de estar livre como uma 
realidade mundanamente tangível. Tomamos inicialmente 
consciência da liberdade ou do seu contrário em nosso 
relacionamento com outros, e não no relacionamento com nós 
mesmos. Antes que se tornasse um atributo do pensamento ou uma 
qualidade da vontade, a liberdade era entendida como o estado do 
homem livre, que o capacitava a se mover, a se afastar de casa, a 

																																																													
29 AGOSTINHO, 1984, p.264. 
30 ARENDT, 1997a, p.192. 
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sair para o mundo e a se encontrar com outras pessoas em 
palavras e ações. Essa liberdade, é claro, era precedida da 
liberação: para ser livre, o homem deve ter se libertado das 
necessidades da vida. O estado de liberdade, porém, não se seguia 
automaticamente ao ato de liberação. A liberdade necessitava, além 
da mera liberação, da companhia de outros homens - que 
estivessem no mesmo estado, e também de um espaço público 
comum para encontrá-los - um mundo politicamente organizado, em 
outras palavras, no qual cada homem livre poderia inserir-se por 
palavras e feitos31.  

Na esfera política, para Arendt, a liberdade “ou significa ‘participar do 
governo’ ou não significa nada”32. Liberdade, então, no sentido arendtiano, 
deve ser entendida negativamente como o “não-ser-dominado” e “não-
dominar”, e, positivamente como um espaço que só pode ser composto por 
muitos, onde cada qual se move entre iguais. Sem esses outros que são 
iguais entre si, não há liberdade alguma33. 

De acordo com Schio, “é imprescindível, nesse contexto, a existência 
dos outros seres humanos para a busca de unidade e de identidade: o 
sentir em comum garante a noção de realidade para os indivíduos que não 
vivem “sós” no mundo.” Isso porque o sensus communis, elemento básico a 
capacidade de julgar, supõe a existência de outros homens, relacionando-
se à concepção de pertencer a uma comunidade34. Ainda segundo Schio, 
ele “afasta os homens do isolamento”:  

No isolamento ocorre uma espécie de “fechamento” aos próprios 
dados sensíveis, tornando impossível qualquer forma de 
mensuração ou de comparação de um discurso. Nele também se 
torna impraticável o confronto de ideias, por não haver mais o 
pertencimento a um mundo habitado conjuntamente com os 
semelhantes, acarretando a perda da capacidade necessária para 
orientar-se no mundo comum a todos35. 

																																																													
31 1997b, p.194. 
32 1990, p.175. 
33 ARENDT, 2007, p.48. 
34 2012, p.105. 
35 Idem, 2012, p.103. 
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De acordo com SCHIO36 para que o mundo seja compartilhado, 
existem as máximas do entendimento humano saudável, as quais reforçam 
esse sensus communis, imprescindíveis para evitar que o pensamento seja 
contaminado por preconceitos ou "cego" perante as normas. Elas estão 
ligadas à máxima do Iluminismo (pensar por si mesmo); colocar-se em 
pensamento, no lugar de qualquer outro (mentalidade alargada); e o 
Princípio da Consistência (estar de acordo consigo mesmo). O princípio da 
Consistência determina que “o sujeito deve conformar-se consigo, ou seja, 
deve haver um equilíbrio entre o que é pensado e o que é encontrado no 
mundo das aparências como resultado das ações”. A "mentalidade 
alargada"37, entendida por Kant como “maneira de pensar livre de 
preconceito”38, ocorre quando: 

Formo uma opinião considerando um dado tema de diferentes 
pontos de vista, fazendo presentes em minha mente as posições 
dos que estão ausentes; isto é, eu os represento. Esse processo de 
representação não adota cegamente as concepções efetivas dos 
que se encontram em algum outro lugar, e por conseguinte 
contempla o mundo de uma perspectiva diferente; não é uma 
questão de empatia, como se eu procurasse ser ou sentir como 
alguma outra pessoa, mas de ser e pensar em minha própria 
identidade onde efetivamente não me encontro. Quanto mais 
posições de pessoas eu tiver presente em minha mente ao 
ponderar um dado problema, e quanto melhor puder imaginar como 
eu sentiria e pensaria se estivesse em seu lugar, mais forte será 
minha capacidade de pensamento representativo e mais válidas 
minhas conclusões finais, minha opinião39. 

De acordo com Schio: “Tal ocorre porque, ao pensar, pode-se 
‘alargar’ o próprio pensamento a ponto de considerar o pensamento dos 
outros. E, após, compará-los com os próprios pensamentos e inspecioná-
los [...]”40. 

Nesse sentido, Arendt defende que mediante a capacidade de ver a 
mesma coisa pelos mais distintos pontos de vista, por meio da imaginação 
																																																													
36 2012, p.107. Baseada nas lições de Arendt e Na Crítica da Faculdade de Julgar, de Kant, 
§ 40 (1993). 
37 SCHIO, 2012, p.74. 
38 1993, p.141. 
39 ARENDT, 1997c, p.299. 
40 2012, p.100. 
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com quem se compartilha o mundo, é possível se obter a “verdadeira 
liberdade de movimento no mundo do espiritual, que corre em paralela 
exata com a liberdade de movimento do físico”41. 
Considerações Finais 

O pensamento torna hábil a faculdade de julgar e como atividade do 
espírito, proporciona um espaço que interrompe a ação do impulso 
produzido pela alma. A possibilidade de estabelecer esse “diálogo 
silencioso consigo mesmo” que mantém o ser humano vivo, promove o 
equilíbrio indispensável para uma vida autêntica e para um pensar 
saudável, na medida em que qualifica o pensamento, afastando 
preconceitos. 

Num contraponto, o pensar exige coragem de enfrentar dúvidas 
inquietantes e a falta de respostas, na medida em que tal atividade não visa 
a atingir o conhecimento. A ausência de pensamento pode conduzir à 
solidão e ao isolamento, típicos da sociedade de massa, formada por 
indivíduos sonâmbulos e incapazes de permanecer cônscios de si mesmos. 
Isso decore do fato de que a consciência de si mesmo depende da noção 
de identidade, a qual somente se perfaz na pluralidade, pela comunicação 
entre os homens e pela atividade do pensar, por meio das máximas 
kantianas do entendimento humano saudável. Estas são indispensáveis ao 
pensamento e ao juízo, afastando o isolamento, considerando que 
relacionadas à capacidade de “pensar por si”, “manter uma mentalidade 
alargada” e agir segundo o “princípio da consistência”, isto é, estar de 
acordo consigo, passando, assim, a assumir a responsabilidade pelas 
próprias escolhas por meio do pensamento, resistindo à massificação. 

A sociedade de massa é resultado da soma do isolamento e do 
conformismo com o interesse de negar o poder de resistência e de iniciar, 
por meio da ação existente no ser humano, pela identidade. Se o 
isolamento pode destruir a liberdade humana, o agir político por meio da 
singularidade, de forma espontânea que pode trazer o "milagre" do novo ao 
mundo. Portanto, é fundamental que o homem mantenha o pensamento e a 
reflexão, assumindo a responsabilidade pelas próprias escolhas, a fim de 
suplantar toda e qualquer tentativa de massificação que lhe reduza a 
liberdade de participação política e de cidadania. 

																																																													
41 ARENDT, 2008a, p.47. 
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Introdução 

Inferências Tópicas, como as encontramos em Boécio, assumem 
uma série de definições que são estabelecidas a fim de que se possa 
trabalhar a partir do silogismo. Dada uma afirmação ou negação que está 
em questão, sempre será o caso que o que está em questão é uma 
sentença declarativa posta em dúvida. Boécio utiliza o aparato teórico 
aristotélico, tentando harmonizá-lo com os comentários de Cícero e 
Temístio, cujos tratados propunham uma leitura dos Tópicos de natureza 
bastante diferente daquela proposta por Aristóteles. O que encontramos nos 
comentários de Boécio, ainda que seja uma leitura que tenta manter-se em 
algum sentido aristotélica, é de certa forma original no modo como 
interpreta as Proposições Máximas e Differentiae. Conforme Stump aponta: 

Boécio pensa que proposições máximas são o que Aristóteles 
chama de Tópicos. Quando Aristóteles dá um Tópico, ele 
geralmente apresenta tanto uma estratégia de argumentação 
quanto um princípio. Alguns intérpretes dos Tópicos de Aristóteles, 
como Teofrasto, consideravam apenas o princípio como sendo o 
Tópico enquanto que outros, como Alexandre de Afrodísia, 
pensavam que Aristóteles quis dizer tanto a estratégia quanto o 
princípio como sendo o Tópico e não é impossível que Aristóteles 
entendesse apenas a estratégia como os Tópicos reais. Ao sugerir 
que a proposição máxima são os Tópicos de Aristóteles, Boécio 
está efetivamente alinhando-se com a interpretação de Teofrasto. E, 
penso eu, Boécio começa seu tratamento dos Tópicos dialéticos 
discutindo proposições máximas, mesmo quando seu interesse 
principal está nas Differentiae, pelo menos em parte, porque ele 
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quer começar com o que ele entende como o método tradicional e 
aristotélico antes de apresentar um método mais novo que se 
baseia nas Differentiae1. 

Ainda que a Teoria Medieval das Consequências possa referir-se a 
uma de três coisas: 1. À validade de argumentos; 2. Às sentenças 
condicionais ou 3. À relação de consequência entre entidades sentenciais2, 
sua relação com os Tópicos e, nesse sentido, com a interpretação de 
Boécio dos Tópicos, pode ser historicamente mapeada. Mais do que isso, 
sabe-se que: 

Na discussão dos tópicos após Boécio, há a crescente tendência de 
absorver as técnicas da arte de encontrar argumentos na arte de 
julgar argumentos, a fim de tornar os Tópicos parte do método de 
julgar a validade de argumentos. Otto Bird fala disso mais 
especificamente como a absorção do estudo dos Tópicos no estudo 
dos condicionais e ele considera Abelardo como uma figura 
transicional entre Boécio e Ockham3. 

Sendo que é através de Boécio que a absorção dos Tópicos pela 
Teoria das Consequências acontece, pode-se apontar que sua obra De 
Differentiis Topicis se mantém como fonte padrão para essa doutrina lógica 

																																																													
1 STUMP, 1978, p.180, tradução nossa. Tradução livre de: Boethius thinks maximal 
propositions are what Aristotle calls Topics. When Aristotles gives a Topic, he generally 
presents both a strategy for argumentation and a principle. Some interpreters of Aristotle’s 
Topics, such as Theophrastus, consider only the principles to be Topics; others, such as 
Alexander of Aphrodisias, think Aristotle means both the strategy and the principle to be 
Topic; and it is not impossible that Aristotle understood the strategies alone to be the real 
Topics. In suggesting that maximal propositions are Aristotle’s Topics, Boethius is in effect 
allying himself with Theoprhastus’s interpretation. And, I think, Boethius begins his treatment 
of dialectical Topics by discussing maximal propositions, even though his main interest is in 
the Differentiae, at least, is in part because he wants to begin with what he understands as 
the traditional, Aristotelean method before he gives the newer method that relies on the 
Differentiae. STUMP, E. Dialectic and Boethius’s De topicis differentiis. In: STUMP. E. (trad.). 
Boethius’s De topicis differentiis. 1978, p.180. 
2 Cf. NOVAES, 2016. 
3 STUMP, 1978, p.25, tradução nossa. Tradução livre de: In the discussion of the Topics after 
Boethius, there is a growing tendency to absorb the techniques of the art of finding into the art 
of judging, to make the Topics part of the method for judging the validity of arguments. Otto 
Bird speaks of it more specifically as an absorption of the study of the Topics into the study of 
conditionals, and he considers Abelard a transitional figure between Boethius and Ockham. 
STUMP, E. Introduction. In: STUMP. E. (trad.). Boethius’s De topicis differentiis. 1978, p.25. 
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até o século XV4. Dessa forma, ainda que a utilização pretendida por Boécio 
tenha se perdido ao longo da história e que isso possa ser percebido a 
partir de Abelardo, sua influência enquanto autoridade lógica parece 
persistir, tornando os pontos originais de sua leitura, de certa forma, 
relevantes para interpretações tardias. 
1- Os Tópicos de Boécio 

Chama-se Tópico o locus do argumento, sendo que por locus do 
argumento entende-se o conceito lógico utilizado na antiguidade e no 
medievo para designar “[...] aquilo de que alguém deriva um argumento 
apropriado para a questão sob consideração”5 e considerando que se pode 
encontrar grandes variações no que compreendemos por Inferências 
Tópicas6 dependendo das fontes utilizadas como referência. Para Boécio, 
de modo geral, um argumento tópico é aquilo que pode ser encontrado 
através de uma proposição máxima ou Differentia, sendo que estes 
possibilitam a descoberta de argumentos ao oferecer um caminho para que 
se encontre o termo médio a ser utilizado. Uma vez que se tenha uma 
questão sob consideração, uma Differentia ou proposição máxima poderia 
levar o argumentador a um grupo de possíveis argumentos a serem 
encontrados a partir destes. Assim, um argumento tópico é sempre uma 
resposta a uma questão, sendo, em certo sentido, na leitura boeciana, 
dependente de Differentia ou proposição máxima. 

O que Boécio propõe, na verdade, é uma leitura dos Tópicos 
baseada nas Differentiae, de modo que dá mais relevância a elas do que às 
proposições máximas. Nesse sentido, Boécio se afasta de Aristóteles, 
prezando pelo que ele entende como a correta interpretação do texto 
aristotélico e mostrando o que parece ser uma tendência neoplatônica de 
comentário. De forma similar, Plotino considerava-se um platônico enquanto 
Boécio parece considerar-se aristotélico em sua apresentação dos Tópicos, 
sendo que em ambos os casos a interpretação da teoria original é 
																																																													
4 Cf. BIRD, 1960. 
5 BOÉCIO, 1978, [1173D-32], Livro I p.30, tradução nossa .Tradução livre de: […] that from 
which one draws na argument appropriate to the question under consideration. BOÉCIO. De 
topicis differentiis, 1978, [1173D-32], Livro I p.30. 
6 Cabe apontar que, ainda que reconheçamos a divisão ente Inferências Tópicas Dialéticas e 
Retóricas, este trabalho pretende tratar apenas de Tópicos Dialéticos, por uma questão de 
espaço, dado que apenas argumentos tópicos dialéticos buscam responder perguntas em 
um formato que antecipa os moldes escolásticos. 
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influenciada por aspectos advindos de outras escolas e comentários e, 
mesmo que não esteja sendo proposta uma teoria nova, o resultado é algo 
que, pelo menos, apresenta características distintas do texto original. Mais 
do que isso, em se tratando do neoplatonismo presente nos comentários de 
Boécio, há que se considerar que: 

Apesar de sua fidelidade a Platão, os neoplatônicos acreditavam na 
unidade da verdadeira filosofia. Era uma harmonia, primariamente, 
de Platão e Aristóteles, cujos textos apareciam com tanta frequência 
em seu currículo quanto os de Platão. Também incorporavam 
elementos de outras escolas, especialmente dos estóicos, cujo 
pensamento os neoplatônicos desacreditavam e, ainda assim, 
acima de tudo na ética, absorviam7. 

Enquanto “[...] Proposições Máximas são verdades conhecidas per 
se [...]”8, “as Differentiae são os instrumentos para encontrar argumentos”9. 
Assim, a proposição máxima exerce uma função axiomática que remete a 
Aristóteles, e a forma do próprio argumento, em Boécio, é assumida na 
Differentia, sendo que é a partir desta que se pode encontrar o termo médio 
do argumento. Assim, as Differentiae apontam para o conteúdo da 
proposição máxima e, consequentemente, para conteúdo do argumento em 
questão. Desse modo, é a Differentia e não a proposição máxima que 
descobre argumentos. Isso se dá porque “(a) Differentia não providencia um 
termo médio específico, ao invés disso, ela sugere o tipo de termo que 
poderia ser o termo médio”10. Assim, enquanto Aristóteles identifica como 
Tópico a Proposição Máxima, Boécio identifica um Tópico, principalmente, 
como sendo a Differentia, pois, uma vez que encontrar o argumento é o que 
																																																													
7 Tradução livre de: “Despite their allegiance to Plato, the Neoplatonists believed in the unity 
of true philosophy. It was a harmony, primarily, of Plato and Aristotle, whose texts featured as 
prominently in their curriculum as Plato’s. It also incorporated elements from other schools, 
especially the Stoics, whose thinking the Neoplatonists disparaged and yet, in ethics above 
all, absorbed”. MARENBON, John. Medieval Philosophy: An Historical and Philosophical 
Introduction, 2007, p.2. 
8 Tradução livre de: [...] maximal propositions are truths known per se [...]. STUMP, E. 
Dialectic and Boethius’s De topicis differentiis. In: STUMP. E. (trad.). Boethius’s De topicis 
differentiis. 1978, p.181. 
9 Tradução livre de: The Differentiae are instruments for finding arguments. STUMP, 1978, 
p.195. 
10 Tradução livre de: (the) Differentia does not work by providing a particular intermediate 
term; instead it suggests the sort of term that could serve as intermediate. STUMP, 1978, 
p.197. 
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é mais importante para o que está sob consideração, encontrar seu termo 
médio é essencial e isso só possível através da Differentia. Todavia, é 
importante ressaltar que tanto a proposição máxima quanto a Differentia 
são necessárias em um argumento dialético. 

As Differentiae assumem o papel de um gênero do qual as 
proposições máximas podem ser pensadas como espécies. Nesse sentido, 
a Differentia indica o termo médio e a Proposição Máxima de um 
argumento, contendo a ambos por ser gênero de ambos. Cabe ressaltar 
que a interpretação de Boécio, ainda que harmonize os Tópicos de 
Aristóteles, Cícero e Temístio, não está, aqui, recorrendo a um desses 
outros autores para estabelecer a interpretação que faz do uso das 
Differentiae. 

Ainda que os tópicos de Cicero sejam Differentiae ao invés de 
princípios ou estratégias, o próprio Cicero provavelmente não tinha 
o método que Boécio tem para sua utilização. Cicero, por exemplo, 
nunca se refere aos seus tópicos como Differentiae; proposições 
máximas ou princípios não desempenham qualquer parte na 
discussão dos tópicos e não há qualquer sugestão em seu trabalho 
de que ele pense que os tópicos forneçam os termos médios para 
argumentos11. 

A interpretação de Boécio depende dos autores que pretende 
harmonizar, bem como de Porfírio, em quem muito influencia-se 
logicamente e cuja interpretação de predicáveis encontra-se presente em 
sua leitura dos Tópicos. Assim, é importante ter em mente que ainda que 
tanto as Proposições Máximas quanto as Differentiae sejam Tópicos, 
segundo a leitura boeciana, mas as Differentiae possuem um status 
privilegiado, dado sua interpretação de como as Differentiae, de fato, 
funcionam. 

Cabe ressaltar, ainda, que argumentos tópicos oferecem a dupla 
função de encontrar argumentos bem como de confirmá-los. Na 
interpretação boeciana, tanto forma quanto conteúdo são observados em tal 

																																																													
11 Tradução livre de: Although Cicero’s Topics are Differentiae rather than principles or 
strategies, Cicero himself probably did not have the method Boethius had for using them. 
Cicero, for example, never refers to his Topics as Differentiae; maximal propositions or 
principles play no part in his discussion of Topics; and there is no suggestion in his work that 
he thinks Topics provide intermediate terms for arguments. STUMP, E. Between Aristotle and 
Boethius. In: STUMP, E. (trad.) De topicis differentiis, 1978, p.212. 
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tipo de argumentação, pois a utilização dos tópicos se dá, em geral, através 
de silogismos e é apenas por causa do rigor formal que é possível que a 
descoberta funcione como Boécio propõe que ela funciona. Assim, 
estabelecendo uma exigência de rigor diferente daquela encontrada nos 
silogismos categórico e hipotético, a própria base do julgamento se 
encontra na descoberta e, desse modo, ambos não devem ser 
considerados apenas separadamente. O julgamento de algo como 
necessário, plausível ou sofístico só pode existir quando esse mesmo algo 
é descoberto como existente e, consequentemente, descoberto como 
necessário (verdadeiro no sentido realista), possível ou falso. Nesse 
sentido, os Tópicos podem ser entendidos como um tipo de argumento 
capaz de assegurar que a formalização de outros argumentos se deu de 
forma correta.  

Mais do que isso, Boécio supõe que a arte do discurso, quando bem 
aplicada, seria capaz de ensinar o correto julgamento do necessário e do 
falso através da utilização de Proposições Máximas, de modo que o 
julgamento do que é plausível ou convincente não deveria encontrar 
dificuldades para aqueles que dominam a arte dos Tópicos. A forma dos 
argumentos utilizados torna-se uma representação de sua veracidade, pois, 
qualquer um que se propusesse a avaliar o discurso deveria ser capaz de 
reconhecer os indicadores oferecidos na argumentação dialética. Conforme 
Stump aponta: 

Na interpretação de Boethius, a proposição máxima é uma 
generalização auto- evidentemente verdadeira e universal tal como 
"As coisas cujas definições são diferentes também são elas 
mesmas diferentes. Tópicos Boecianos desse tipo provavelmente 
têm seus antecessores em os Tópicos Aristotélicos que são 
princípios. Sua função oficial, segundo Boécio, é auxiliar na 
descoberta de argumentos; mas, na prática, Boécio tende a usá-los 
para confirmar argumentos12. 

																																																													
12 STUMP, 1982, p. 274. Tradução livre de: On Boethius' view, a maximal proposition is a 
self-evidently true, universal generalisation, such as 'Things whose definitions are different 
are themselves also different.' Boethian Topics of this sort probably have as their ancestors 
the Aristotelian Topics that are principles. Their official function, on Boethius' account, is to 
aid in the discovery of arguments; but in practice Boethius tends to use them to confirm 
arguments. Stump, E. “Topics: their development and absorption into consequences,”. In: 
The Cambridge History of Later Medieval Philosophy. 1982, p.273–299. 
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Assim, podemos diferenciar Proposições Máximas e Differentiae não 
apenas como gênero e espécie, mas por seu uso quanto a descoberta e 
julgamento de argumentos. 
1.1- Differentiae e Predicáveis  

A importância dos predicáveis pode ser percebida, em Boécio, como 
um modo de reconhecer a Differentia e, consequentemente, o tópico, uma 
vez que tanto as proposições máximas quanto as próprias differentiae 
dependem do que se pode dizer de algo, ou seja, do que se pode predicar a 
algo para que, somente então, a partir disso, se possa encontrar o 
argumento em questão. Apenas a estrutura, no entanto, não oferece um 
tópico, mesmo que o tópico aponte a estrutura e indique o termo médio, de 
modo que a relação entre as Differentiae boecianas e os predicáveis de 
Porfírio elucidam a compreensão do que realmente é o locus do argumento. 
Para Boécio, que está seguindo as definições de Porfírio, um predicável 
necessariamente será maior ou igual ao seu sujeito, podendo ou não 
pertencer ou não à essência da coisa. É através dessa definição que o 
autor busca definir os predicáveis aristotélicos, estabelecendo atributos 
únicos a cada um deles.  

De acordo com Boécio, que está seguindo Porfírio aqui, gênero, 
differentiae, propriedade e definição são primariamente o que é 
comum e geral e secundariamente o que é individual. Nessa 
interpretação, em uma sentença como ‘O Homem é um animal’, o 
predicado está sendo usado de uma forma conceitualmente anterior 
a seu uso secundário, derivado em ‘Sócrates é um animal’, ou seja, 
animal está ligado a Sócrates na medida que ele é um homem, mas 
isso se liga a homem sem nenhum ‘na medida que’ 13. 

Boécio, no entanto, não simplesmente abandona os predicáveis 
aristotélicos e os substitui com a interpretação de Porfírio. Tanto gênero 
quanto definição são partes da essência do sujeito de modo que, quando 
Boécio trata do que é comum e o que é individual, ele passa a pressupor, 

																																																													
13 STUMP, p.249-250. Tradução livre de: “According to Boethius, who is following Porphyry 
here, genus, differentia, property, and definition are said primarily of what is common and 
general and secondarily of what is individual. On this view, in a sentence such as ‘Man is 
animal,’ the predicate is being used in a way conceptually prior to its secondary, derived use 
in ‘Socrates is animal’; that is, animal attaches to Socrates insofar as he is a man, but it 
attaches to man without any ‘insofar as’ rider”. 
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de certa forma, tal caracterização que se aplique a muitos ou a um indivíduo 
em termos de essência. Para que haja alguma diferenciação no que se 
compreende por aquilo que é comum ou não, pode-se, ainda, considerar os 
tipos de sentenças declarativas aceitas por Boécio, a saber, universais, 
particulares ou singulares, conforme propostas por Aristóteles. Mais do que 
isso, ele argumenta que a differentia14 pode ser compreendida em termos 
dos predicáveis aristotélicos por ser constitutiva ou divisiva, de modo que 
pode ser considerada como gênero ou espécie de um sujeito em questão 
de acordo com sua classificação. Dessa forma, Boécio afirma que “[…] 
levantar uma questão sobre differentia é o mesmo que perguntar sobre 
genus […]”15, pois ao considera-la como gênero ou espécie, as 
considerações a serem feitas serão, ultimamente, acerca de seu gênero ou 
do gênero daquela espécie. 
2- Tópicos, Consequências e Abelardo 

As motivações de Abelardo no comentário aos Tópicos são bastante 
diferentes das de Boécio e, sem a pretensão de harmonização do 
pensamento de diversos mestres da antiguidade, pode-se dizer que a 
leitura de Abelardo é muito mais livre que a de seu predecessor. Seu 
interesse advém, principalmente, de condicionais contendo a partícula si16 e 
“é dos Tópicos, de acordo com Abelardo, que ‘a verdade ou falsidade de 
proposições hipotéticas é melhor conhecida, já que que é principalmente 
neles que eles têm sua base inferencial e a evidência de sua verdade’”17. 

Ainda que Boécio não considere a implicação material e reduza as 
influências lógicas estoicas a lógica de termos aristotélica, podemos 
considerar, ainda, o modo como sentenças predicativas e sentenças 
hipotéticas, ou seja, sentenças condicionais, afetam os Tópicos. Sentenças 
predicativas e condicionais mantêm suas características ao serem 
colocadas em dúvida, de modo que geram questões predicativas e 
condicionais. 
																																																													
14 A fim de differenciar Differentia enquanto Tópico e differentia enquanto predicado, 
optamos por fazer uma distinção com maiúsculas e minúsculas. 
15 Tradução livre de: “[…] raising a question about differentia is the same as asking about the 
genus […]. BOÉCIO. De topicis differentiis, 1978, [1178B, 8 – 9], Livro I p.36. 
16 cf. BIRD, 1960. 
17 Tradução livre de: “It is from the Topics, according to Abelard, that ‘the truth or falsity of 
hypothetical propositions is best known, since it is mostly from them that they get their 
inferential basis and evidence for their truth’” ABELARDO apud BIRD; BIRD, 1960, p.141. 
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Assim, em uma questão predicativa, o que está em dúvida é se o 
predicado é inerente ao sujeito. Mas, em questões hipotéticas, o 
que se questiona é apenas se o que é proposto como consequente, 
de fato, acompanha a coisa que o antecede18. 

Todavia, mesmo que as questões que deem origem a um argumento 
bem como as sentenças utilizadas na argumentação sejam de um 
determinado tipo, isso não significa que o argumento ele mesmo será 
classificado dessa forma. Um argumento tópico dialético pode conter tanto 
proposições predicativas quanto condicionais sem que isso altere sua 
classificação como argumento dialético, pois tal classificação diz respeito a 
seu propósito e não quanto ao tipo de sentenças nele utilizadas. 

Se toda proposição ao ser concebida é sempre uma negação ou 
afirmação de algo, coloca-las em dúvida seria, conforme Boécio sugere, o 
método mais simples de verificar tais declarações. Uma vez que se assume 
tal ponto de partida, argumentos tópicos dialéticos ajudariam a eliminar 
sofismas bem como encontrar argumentos necessários mesmo que ambos 
não sejam o objetivo de tal forma de argumentação. 

Proposições máximas funcionam na argumentação como 
garantidores de validade ou cogência. Nos argumentos predicativos 
de Boécio baseados em proposições indefinidas, elas são 
premissas gerais essenciais para a validade da argumentação; em 
argumentos hipotéticos, elas validam a passagem do antecedente 
para o consequente – isto é, elas verificam a premissa 
condicional19. 

Nesse sentido, é compressível que a Teoria dos Tópicos tenha 
evoluído e sido absorvida em uma teoria com o propósito de verificação de 
argumentos e sentenças. 

																																																													
18 BOÉCIO, 1978, [1177C] 25-29, Livro I, p.34, tradução nossa. Tradução livre de: So in a 
predicative question, what is in doubt is whether the predicate inheres in the subject term. But 
in hypothetical questions, what is questioned is only whether what is proposed as the 
consequent accompanies the thing that precedes. BOÉCIO. 1978, [1177C] 25-29, Livro I, 
p.34. 
19 Tradução livre de: “So maximal propositions function in argumentation as guarantors of 
validity or soundness. In Boethius’s predicative arguments based on indefinite propositions, 
they are general premises essential to the validity of the argument; in hypothetical arguments, 
they validate the passage from antecedent to consequent in the conditional – that is, they 
verify the conditional premise”. STUMP, E. Dialectic and Boethius’s De topicis differentiis. In.: 
STUMP. E. (trad.). Boethius’s De topicis differentiis. 1978, p.187. 
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O modo como Abelardo entende um Tópico parece concordar com a 
leitura boeciana, o que não é de se surpreender uma vez que se considere 
que Boécio é reconhecido como uma autoridade para o aprendizado dos 
Tópicos até o século XV. O que posiciona Abelardo como ponto de ligação 
entre Boécio e os filósofos que se ocuparam com a Teoria das 
Consequências nos séculos XIV e XV é sua preocupação com as 
inferências imperfeitas que ele encontra nos Tópicos. Muitas delas advêm 
do fato de que, para Boécio, é aceitável que um Tópico seja plausível no 
sentido aristotélico de que seja aceito ou reconhecido por muitos ou pelos 
sábios. Indo além, “de modo revelador, sua teoria de conseqüência é 
apresentada na parte da Dialectica dedicada à estrutura tópica (o livro De 
Locis), que ilustra novamente as conexões históricas próximas entre teorias 
de conseqüência e os Tópicos”20. 

Por fim, é importante notar que a distinção de Abelardo entre 
inferências perfeitas e imperfeitas o separa da tradição Tópica precedente e 
ele argumenta que “[...] o que justifica uma inferência perfeita, ou seja, "vis 
inferentiae", é a própria construção: "a verdade das inferências perfeitas 
vem da estrutura (complexio), não da natureza das coisas" (Dial. 255) "21. A 
principal característica de uma inferência perfeita é o fato de ser capaz de 
substituir termos por outros termos enquanto preserva a relação entre esses 
termos, particularmente a relação de consequência entre esses termos. 
Conforme ele escreve: “Independentemente dos termos que você substituir, 
independentemente de serem compatíveis ou incompatíveis uns com os 
outros, a sequência lógica não pode ser quebrada "22.  
 
 
																																																													
20 Tradução livre de: “Tellingly, his theory of consequence is presented in the part of the 
Dialectica dedicated to the topical framework (the book De Locis), which again illustrates the 
close historical connections between theories of consequence and the Topics”. NOVAES, 
2016, sem página. 
21 ABELARDO apud NOVAES; NOVAES, 2016, sem página.Tradução livre de: “[…] what 
warrants a perfect inference, i.e. its ‘vis inferentiae’, is the construction itself: “‘the truth of 
perfect inferences comes from the structure (complexio), not from the nature of things (Dial. 
255)” ABELARDO apud NOVAES; NOVAES, 2016, sem página. 
22 ABELARDO apud NOVAES, 2016, sem página, tradução nossa. Tradução livre de: 
“Whatever terms you substitute, whether they are compatible or incompatible with one 
another, the consecution can in no way be broken (Dial. 255, translation from Martin 2004, 
171)”. ABELARDO apud NOVAES, 2016, sem página. 
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Considerações Finais 
Os Tópicos de Boécio, apesar de sua tentativa de manter-se de 

alguma forma fiel a leitura aristotélica, oferecem traços originais que se 
mantém até sua absorção pela Teoria das Consequências. Tal absorção 
começa a ser feita com Abelardo e sua distinção de inferências perfeitas e 
imperfeitas, não apenas corrigindo o modelo boeciano, mas adicionando a 
ele no que diz respeito dos condicionais. Nesse sentido, a harmonização 
pretendida por Boécio não apenas foi um sucesso na medida em que sua 
leitura apresenta traços de diversos pensadores, mas também, um 
fracasso, pois deu origem a uma interpretação original que é reconhecida 
na forma da autoridade de Boécio no que diz respeito a teoria dos Tópicos. 
Ainda que Abelardo rompa, de certa forma, com a leitura tradicional feita até 
então, esse rompimento é apenas um primeiro passo para uma teoria que 
utilize os Tópicos como correção de validade e veracidade de argumentos e 
sentenças condicionais. 
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INFLUÊNCIA DE FATORES NÃO-MORAIS NO JUÍZO MORAL: A 
PSICOLOGIA MORAL DO DESGOSTO 

 
Luca Nogueira Igansi* 

 
 
 

Introdução 
G. E. Moore, tido como o avô da metaética, possuía como intento 

analizar apenas aquilo que era bom em um sentido de valor intrínseco – o 
verdadeiro propósito da Ética, ele dizia1. Aqui, seguindo minha pesquisa 
contra a crítica mooreana da falácia naturalista, em que ela é inútil contra 
um naturalismo descritivista como o que irei adotar aqui, procurarei desafiar 
esta concepção de ética indo até os extremos de análises empíricas acerca 
do fenômeno moral de forma a identificar se fatores não-morais podem 
influenciar juízos morais.  

Iniciarei realizando um apanhado geral do papel das emoções na 
tradição filosófica da filosofia moral e a contrapondo com a posição 
humeana. A partir daí delinearei uma definição básica de naturalismo moral 
que chamo de “pós-humeano”, por conter praticamente todos os elementos 
básicos da perspectiva de investigação de Hume porém em nova roupagem 
conceitual e metodológica. 

Por fim, investigarei a relevância de fatores não-morais para o 
processo de deliberação, aprofundando-me no papel da influência do 
desgosto na realização do juízo moral. Se eu tiver feito meu trabalho 
adequadamente, acredito que não haverão motivos para aceitar a 
concepção mooreana de Ética. 
1- O papel das emoções na Ética 

A importância do papel das emoções no estudo filosófico de 
fenômenos morais é algo que apenas nos recentes séculos recebeu devida 
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atenção. Mesmo quando considerada na deliberação, o viés racionalista 
sempre dominou a perspectiva dos estudos morais – da prudência 
aristotélica até o factum da razão de Kant, dos estóicos pré-socráticos até 
os consequencialistas contemporâneos. Mesmo hedonistas e emotivistas 
como epicuristas e alguns consequencialistas, conhecidos por sua 
priorização do prazer e da felicidade, os viam apenas como fins de um 
processo de deliberação essencialmente racional. 

Todavia, embora tenha sido sujeito à um papel secundário, o fator 
das emoções fora presente em alguns autores de uma forma ou de outra na 
história da filosofia. Aristóteles, por exemplo, frisava que praticar a virtude 
era um hábito em conformidade com a “função própria” (ergon) de nossas 
faculdades enquanto animais sociais através de  

A kind of reason that directs and structures desires and emotions 
[...] (EN I.7.1098a3-5 cf. I.13.1102b11-1103a10.) [...] Therefore, first, 
a human being flourishes only if he emotes and acts with reason and 
in accordance with virtues2. 

Este viés, assim como o do estoicismo, manteve-se bastante forte 
também na era medieval graças aos esforços árabes de estudo da filosofia 
grega. Ambos, colocando a racionalidade e a virtude acima das paixões, 
serviam bem ao paradigma cristão predominante na época. Segundo Brito 
(2014), através da leitura que Tomás de Aquino fizera de Aristóteles que 
esta perspectiva naturalista primitiva da filosofia antiga culminou nas leituras 
contratualistas modernas (Hobbes, Rousseau, etc.) e, por conseguinte, no 
jusnaturalismo. Isto se deu através da identificação de que então teríamos 
uma racionalidade natural que por sua vez identificaria estes princípios 
presentes na natureza. Encontramos uma definição muito semelhante em 
Kant, em que a lei moral é um resultado a priori da intuição de observações 
a posteriori dado o factum de nossa racionalidade. Mas aqui, o que Brito 
chama de aspecto anômalo neste tipo de naturalismo vem à luz: temos um 
forte racionalismo que postula um realismo dos fatos morais, que porém 
dependem epistemicamente de uma intuição especial para serem 
reconhecidos pela razão. O jusnaturalismo e a deontologia kantiana, 
postulam o reconhecimento da normatividade através da identificação 
intuitiva de uma fundação factual para o juízo moral, ainda que a 

																																																													
2 CHEW, 2009. 
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normatividade fuja do aspecto causal físico (natural per se) uma vez que 
necessita deste aspeco racional da intuição. Em suma, há uma  

Exigência de racionalidade para a legitimação de hábitos e 
princípios de ação, exigência que equiparará as bases da 
moralidade às bases da estruturação do mundo, de sorte que os 
princípios gerais para o conhecimento de uma deveriam valer para 
a outra. A inteligibilidade das leis da moralidade espelha-se, então, 
na inteligibilidade da natureza, de sorte que há uma transitividade 
entre o verdadeiro e o legítimo, ou entre aquele e o justo3. 

Kant, sobre emoções, ainda tem alguma importância maior na 
moralidade quando ele trata do ideal na estética:  

[...] o ideal consiste na expressão do moral,  sem o qual o objeto 
não aprazeria universalmente e, além disso, positivamente (não 
apenas negativamente em uma apresentação academicamente 
correta.) A expressão visível de idéias morais, que dominam 
internamente o homem, na verdade pode somente ser tirada da 
experiência [...]4. 

Porém, um juízo vindo da experiência é um juízo subjetivo – um 
“juízo de gosto”, segundo Kant –, e portanto 

[...] o ajuizamento segundo um tal padrão de medida jamais pode 
ser puramente estético e o ajuizamento segundo um ideal da beleza 
não é nenhum simples juízo de gosto5. 

E assim, novamente o papel da emoção cai para um papel 
secundário à força da razão. Esta tradição segue por muito tempo, 
passando pelo racionalismo e empirismo e em várias linhas filosóficas 
mantêm-se até hoje. 

Hume, entretanto, propôs uma estranha inversão destes papéis. 
Apesar de ter sido registrado na tradição como um utilitarista hedonista, 
delegando como o resto as emoções, ou “paixões” como se refere, a uma 
função secundária no procedimento ético, a forma como chegou a esta 
posição foi diferenciada. Como podemos ver no próprio título e subtítulo de 
sua primeira magnum opus (HUME, 1739), o autor se propõe a realizar um 
“Tratado da Natureza Humana,” que é “Uma Tentativa de Introduzir o 
																																																													
3 BRITO, 2014, p.5. 
4 KANT, 2008 p.81 §60. 
5 KANT, 2008 p.81 §60. 
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Método Experimental de Raciocínio em Temas Morais.” Ou seja, antes de 
desenvolver sua teoria ética, Hume tem a intenção de investigar a 
humanidade e sua moralidade através do método empírico – proeminente 
na época como nunca antes –, invertendo o procedimento tradicional 
filosófico de uma investigação racional pura para uma análise factual dos 
processos envolvidos. 

Esta perspectiva é de grande valia para nós uma vez que é um dos 
principais pilares para a investigação naturalista da moralidade como ocorre 
contemporaneamente. Hume estabelece que a razão é, em si, “inerte” 
quanto à motivação do agente moral. É necessário algum estímulo 
passional para que possamos decidir sobre um curso de ação, ou seja,  

Tis obvious, that when we have the prospect of pain or pleasure 
from any object, we feel a consequent emotion of aversion or 
propensity, and are carry’d to avoid or embrace what will give us this 
uneasiness or satisfaction6. 

E embora a razão possa orientar as emoções de forma a, e.g., 
descobrir novas informações que podem influenciar nosso raciocínio, a 
razão “alone cannot prevent action or resist passion in controlling the will”7. 
Ou seja, a aprovação ou culpa em um sentido moral necessitam de um 
sentimento para que a razão seja capaz de escolher as opções úteis ao 
invés das nocivas8.  

Desta forma, para Hume, princípios a priori não possuem condição 
motivacional o suficiente uma vez que são frutos de uma racionalidade 
independente de emoções, e portanto, não é capaz de se opôr à vontade. 
Assim, ele conclui com a famosa citação que “reason is, and ought only to 
be the slave of the passions”9. 

Não pretendo entrar no mérito de validade tanto da teoria de Hume 
quanto das outras supracitadas, mas este debate nos é interessante a fins 
de ilustrar o estado do debate quanto à emoções no contexto do surgimento 
do naturalismo moral contemporâneo, que será o viés pelo qual trataremos 
o papel das emoções neste trabalho. Nas próximas seções irei situar esta 
perspectiva mais claramente, e posteriormente irei oferecer um breve 
debate a fim de elucidar o que ela nos traz de novo nesta temática. 
																																																													
6 HUME, 1739, p.414 2.3.3.3. 
7 COHON, 2010. 
8 HUME, 2004, p.368–369. 
9 HUME, 1739, p.415 2.3.3.4. 
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1.1- Naturalismo moral pós-humeano 

O naturalismo moral contemporâneo não coincidentemente surgiu 
em sua atual formulação apenas no último século, posterior à Hume e 
Moore e concomitante com o rápido progresso científico e tecnológico das 
últimas décadas. Explicarei a falta de coincidência: a proposta do 
naturalismo moral é por excelência uma proposta metaética – área filosófica 
inadvertidamente desenvolvida por Moore – , descritiva de todos os fatores 
envolvidos na deliberação moral – ou seja, sem engajar-se com juízos 
morais de maneira prescritiva. Conforme Sturgeon, a formulação dominante 
atualmente do naturalismo moral trata da questão se “moral values and 
moral obligations, fit into a scientifically based, naturalistic view of the 
world”10– posicionamento, como vimos, reminiscente do trabalho humeano. 
Evidentemente, como em qualquer contexto filosófico, não há uníssono 
consensual mesmo quanto à estas características mais básicas. Mas nos é 
suficiente para o debate atual entender este paradigma como um 
empreendimento metaético, ou seja, descritivo e analítico, guiado por 
excelência em um viés reducionista (no sentido eliminativo de fatores 
sobrenaturais e metafísicos) através das múltiplas veias das ciências 
empíricas atrás de um entendimento mais informado, baseado em 
evidências, acerca destes fenômenos usualmentes insulados na esfera de 
investigação filosófica. Assim, não há intenção de prescrição alguma, 
apenas no tratamento do fenômeno moral como um fenômeno empírico, e o  

[p]rogress here is measured not in terms of the precision with which 
one can characterize the actual patterns of people’s intuitions but in 
terms of the degree to which one can achieve explanatory depth11. 

Também, desta forma, colocamos o agente moral contextualizado 
em um viés deflacionado: a perspectiva naturalista contemporânea 
compromete-se com uma perspectiva animalista da moral, ou seja, do ser 
humano e de suas ações enquanto um animal no contexto natural, 
conforme as ciências naturais o têm: um mamífero social. Segue-se então a 
insensatez de procurar fundamentar alguma teoria normativa que dependa 

																																																													
10 STURGEON, 2006, p.92. 
11 KNOBE; NICHOLS, 2008, p.5. A citação em questão refere-se à conclusão da explicação 
da proposta da Filosofia Experimental conforme desenvolvida por Knobe e Nichols ao tratar 
da análise de conceitos na filosofia da linguagem. Sendo da mesma forma uma teoria 
naturalista, a conclusão cabe aqui da mesma maneira. 



Anais do V Congresso de Filosofia Moral e Política 

287 

de um racionalismo forte já que o fenômeno de ação cooperativa, motivação 
e cuidado se observa nitidamente em outros animais sociais – pois afinal  

[v]alores morais não compelem animais porque eles são livres, 
racionais ou autoconscientes, muito embora as capacidades de 
escolha, de antecipação de resultados e de ser consciente de si, 
acrescentem notas características exclusivas e fundamentais à 
moralidade da espécie humana12. 

A racionalidade, liberdade e autoconsciência então não apenas não 
são suficientes como definitivamente também não são primárias para a 
moralidade. A esta perspectiva específica de naturalismo moral o autor 
chama de animalismo13, e apesar de não a adotarmos aqui por completo, é 
em nome e conteúdo extremamente útil para entender nossa perspectiva. 

Proponho, portanto, a aplicação desta metodologia como perspectiva 
para uma breve investigação das emoções e seu papel no estudo da ética 
sem comprometimento com alguma teoria específica, naturalista ou não. 
Farei isto analisando algumas pesquisas científicas realizadas sobre o tema 
nas últimas décadas, para saber se, afinal, a miríade de dados acerca de 
nosso funcionamento fisiológico e psicologia moral podem trazer uma nova 
luz sob a qual investigar esta temática historicamente reservada apenas à 
análise filosófica. 
1.2- O cérebro moral 

Jesse Prinz, ao tratar da história da filosofia no que tange o estudo 
das emoções na esfera moral, coloca que “[p]hilosophers have generally 
tried to establish the link between emotion and moral judgment by armchair 
reflection”14. Um diferencial crítico desta metodologia é o exponencial 
progresso científico e tecnológico já citado, que desenvolveu técnicas e 
ferramentas que nos permitem estudar nossa fisiologia e comportamento 
com uma profundidade historicamente única. 

Metodologias científicas como o procedimento de duplo-cego, foco 
na reprodutibilidade experimental, desenvolvimento de questionários com 
metodologia unificada, além de ferramentas de mapeamento cerebral 
funcionais como eletroencefalogramas (EEG) e imagem por ressonâncias 

																																																													
12 BRITO, 2013, p.20. 
13 BRITO, 2013, p.19. 
14 PRINZ, 2006, p.2. 
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magnética (IRM, ou no inglês, MRI, magnetic ressonance imaging) e 
ressonância magnética funcional (fMRI, functional magnetic ressonance 
imaging). 

Joshua Greene e Jonathan Haidt (2002) realizaram uma revisão 
extensiva em 60 livros, artigos e meta-análises das publicações recentes 
relativas à aplicação destes métodos e tecnologias relativas à temáticas 
morais. Com estas informações, procuraram identificar que áreas cerebrais 
estão mais comumente ativas quando relacionadas a determinados tipos de 
situações morais e não-morais, patologias sociais e a que uso normalmente 
se associam. O resultado é praticamente um breve “manual de introdução” 
ao viés experimental neurocientífico do naturalismo moral contemporâneo. 

Segundo sua prática tabela15, por exemplo, atividade na área 
cerebral denominada de “giro frontal medial”, localizada na área central do 
córtex pré-frontal (a alguns centímetros da testa na junção entre ambos 
hemisférios cerebrais,) é associada com as tarefas morais como as de 
juízos de perdão, juízos simples e com as tarefas não-morais de atribuir 
intencionalidade à formas e personagens de desenhos. O dano físico nesta 
área é associado à um julgamento prático empobrecido e agressão reativa, 
assim como empatia e conhecimento social diminuídos. No geral, a área é 
associada com a integração da emoção para a decisão e planejamento 
assim como com uma Teoria da Mente, que é a  

capacidade de atribuir estados mentais representacionais a outras 
pessoas, tais como crenças, intenções e desejos, e de 
explicar/predizer comportamentos levando em consideração o modo 
como esses estados mentais tipicamente interagem16. 

Isto, claro, é uma supersimplificação que fiz a fins ilustrativos de 
todos os fatores envolvidos de vinte artigos citados nesta única entrada na 
tabela (desta área cerebral específica) com um total de oito áreas 
referenciadas. 

Uma forma melhor de consolidar todas estas informações de uma 
forma mais clara é através do icônico exemplo de Phíneas Gage17. 
Trabalhador em vias férreas, aos 25 anos envolveu-se em um acidente com 
explosivos em 1848 teve seu crânio perfurado por uma barra de metal de 

																																																													
15 GREENE; HAIDT, 2002, p.4-5. 
16 PERERA; STEIN, 2016, p.104. 
17 CORDEIRO, 2011; DAMASIO et al., 1994. 
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109cm, que do chão penetrou entre sua mandíbula e cavidade ocular, 
atravessou seu córtex medial pré-frontal e saiu pelo topo de sua cabeça. O 
resultado? Um breve momento de confusão. Ainda conseguia falar e 
mesmo caminhar com a ajuda de seus colegas. Gage sobreviveu quase 
intacto, exceto pelas cicatrizes no rosto e no topo de sua cabeça, e também 
pelo principal aspecto de sua fama: sua personalidade mudou quase 
completamente após o acidente. Após meses de recuperação Gage estava 
fisicamente e intelectualmente recuperado. Todavia, socialmente, não era 
mais o mesmo. Segundo relatos,  

he had become irreverent and capricious. His respect for the social 
conventions by which he once abided had vanished. His abundant 
profanity offended those around him. Perhaps most troubling, he 
had taken leave of his sense of responsibility. He could not be 
trusted to honor his commitments. His employers had deemed him 
"the most efficient and capable" man in their "employ" but now had 
to dismiss him. [...] In the words of his friends and acquaintances, 
"Gage was no longer Gage.”18. 

Segundo Greene e Haidt, assim como Damasio, o acidente danificou 
em parte áreas próximas do supracitado giro medial frontal e do córtex 
frontal ventromedial/orbitofrontal. Isto condiz, portanto, com sua reportada 
mudança de comportamento, já que, respectivamente, estas áreas são 
responsáveis pela relação entre emoção, decisões e planejamento, e pela 
representação do valor de punição/recompensa. Danos nestas áreas são 
associados, da mesma forma, à um juízo prático empobrecido, e em casos 
semelhantes, agressão reativa e empatia e conhecimento social diminuídos. 

O caso de Phíneas Gage não é único. Damasio trabalhou com 
outros casos semelhantes, e Greene e Haidt citam outros estudos com 
pacientes em situações semelhantes19, e outros casos e estudos referentes 
às mesmas áreas e propriedades20. É interessante observar aqui uma 
primeira possível instância de um elemento não-moral que influencia o 
comportamento e decisões morais. Um elemento bastante grande na 
verdade, nominalmente, uma barra de mais de um metro de comprimento. 

Aqui procurei da forma mais clara possível estabelecer o ponto 
levantado pela seção anterior, que uma análise empírica de nossa fisiologia 
																																																													
18 DAMASIO et al., 1994, p.1102. 
19 GREENE; HAIDT, 2002, p.518. 
20 2002, p.520. 
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e comportamento demonstra a primazia das emoções sobre a racionalidade 
no entendimento do fenômeno moral. A próxima seção nos trará uma 
aplicação desta perspectiva sobre alguns pontos da tradição filosófica a fim 
de analisar se é possível conciliar e, mais importante, avançar o debate 
filosófico milenar sobre o papel das emoções na ética. 
1.3- A Ironia secreta de Kant 

Se você tivesse que escolher entre salvar cinco pessoas ao puxar 
uma alavanca desviando um bondinho descontrolado indo na direção delas 
para que mate apenas um trabalhador no trilho anexo, ou salvar o 
trabalhador e matar as cinco pessoas, o que você faria? Todos aqueles 
minimamente familiarizados com estudos em ética conhecem os famosos 
“dilemas do bondinho” (trolley problems, no original), apresentados por 
Philippa Foot e expandidos por Judith Thomson. Foot procurava defender 
sua concepção de ética das virtudes neoaristotélica com sua formulação, já 
Thomson expandiu para trabalhar sua posição consequencialista. Mas uma 
breve pesquisa bibliográfica mostra que uma multitude de autores se 
utilizaram destes dilemas para endossar ou criticar diferentes teorias. 

Greene, apesar de abertamente consequencialista, resolveu 
aproximar-se deste problema em seu viés experimental. Em uma primeira 
instância, realizou dois estudos de enquetes acerca de diferentes 
formulações deste dilema acompanhadas de imagenologia de ressonâncias 
magnéticas funcionais dos participantes21. Posteriormente, somou sua 
experiência nestes estudos à uma análise bibliográfica para uma análise 
mais aprofundada do que os resultados podem nos dizer sobre nossas 
capacidades morais e sobre alguns posicionamentos tradicionais 
filosóficos22. Os resultados foram, no mínimo, interessantes.  

Uma diferenciação conceitual importante que o autor faz é quanto à 
“pessoalidade” de uma ação moral, ou seja, qual a proximidade física do 
agente moral em determinada ação. Uma ação impessoal é como a do 
início desta seção, em que há uma distância entre o agente e o(s) objeto(s) 
de sua ação – no caso, está distante das pessoas cujas vidas terá que 
deliberar sobre ao manejar uma alavanca à distância. Uma ação pessoal, 
por outro lado, envolve a ação direta do agente sobre os objetos: muda-se a 
situação, por exemplo, para que ao invés de realizar a ação à distância, 
																																																													
21 GREENE et al., 2001. 
22 GREENE, 2008. 
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envolva o agente empurrar ou não alguém de uma ponte sobre os trilhos, 
custando a vida desta pessoa, para que o bondinho pare. 

Objetivamente, ambas as situações envolvem o dilema quanto ao 
sacrifício de uma pessoa para salvar cinco. Todavia, é consenso ser 
moralmente aprovável este sacrifício no primeiro caso, enquanto no 
segundo, não23. O único fator variável nestes casos é o da pessoalidade, da 
proximidade entre o agente e a possível vítima. Para entendermos melhor 
esta relação é necessário que observemos os processos neuronais 
envolvidos. 

No caso dos dilemas pessoais, como o exemplo da ponte, há uma 
maior atividade quase instantânea em três áreas relacionadas à emoção: no 
córtex posterior cingular, no córtex pré-frontal medial e na amígdala, assim 
como no sulco temporal superior, associada com cognição social em 
humanos e outros primatas. Já nos dilemas impessoais, como no primeiro 
exemplo, envolveram maior atividade em duas áreas mais “cognitivas”, ou 
seja, associadas com raciocínio e cálculo passivo: no córtex pré-frontal 
dorsolateral e no lobo frontal parietal. E ao contrário do caso da ponte, 
houve uma demora maior no tempo de resposta dos participantes24. 

O fator da proximidade, então, é traduzido em um maior 
engajamento emocional com o alvo da ação, modificando a escolha na 
decisão em dois cenários que, sob qualquer outra perspectiva, são idênticos 
– mais um elemento que, ao menos sob a perspectiva tradicional filosófica, 
nunca fora relevante para tratar das ações morais, ou seja, não-moral. 

Ainda relevante quanto à tradição filosófica, é como, historicamente, 
os autores se posicionariam em situações semelhantes. Autores 
deontologistas, segundo Greene, como Kant e Tomás de Aquino, 
argumentariam “that it is wrong to harm someone as a means to helping 
someone else”25. O caso e resposta geral do dilema da ponte, portanto, 
seria o que mais se aplicaria à suas teorias. Por outro lado, os 
consequencialistas (utilitaristas, hedonistas, etc.) estariam associados mais 
à reação mais comum do primeiro caso, por concluir em um resultado que 
houve um sacrifício menor pelo bem maior, ou uma dor menor pelo prazer 
maior, seja a terminologia que quiser usar. 

																																																													
23 2008, p.41-42. 
24 2008, p.43-50; GREENE et al., 2001, p.2106-2107; cf. GREENE; HAIDT, 2002, p.520-521. 
25 GREENE, 2008, p.42. 
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O que é mais interessante aqui é como estes resultados contrastuam 
com a perspectiva arraigada que temos das tradições. Como vimos, Kant, e 
os deontologistas em geral como Rawls, são associados à uma 
racionalidade maior, dando pouco papel à emoção, enquanto a alcunha de 
consequencialistas normalmente são utilizados com sentimentalistas e 
emotivistas como Hume, Bentham e Sidgwick. Mais tarde em seu texto 
Greene trata também sobre punição, e como consequencialistas como 
Bentham priorizam tratamento e readaptação de infratores contra uma 
punição imediata severa equivalente ao crime, enquanto deontologistas 
como Kant defendem o contrário26. É evidente que aqui realizo outra 
simplificação quanto à um posicionamento geral teórico, todavia, com estas 
análises neurofisiológicas torna-se claro há um equívico no senso comum 
sobre estas teorias tradicionais: deontologistas tendem a defender o mais 
emocionalmente estimulante (proteger invariavelmente a vida de alguém, 
punir à altura quem comete crimes), enquanto os consequencialistas 
envolvem-se em procedimentos mais calculistas, que necessitam 
deliberação a longo prazo (princípios de utilidade, foco no resultado geral da 
ação). Reitero: isto não é uma afirmação universal sobre estas teorias, 
porém nos dá ferramentas de análise que mostram como este tipo de 
investigação pode trazer informações e novas perspectivas à 
posicionamentos tradicionais.  

Esta seria então a ironia secreta da alma de Kant, segundo Greene, 
ao citar Nietzsche: “He wrote against the scholars in support of popular 
prejudice, but for scholars and not for the people.” Kant estaria tentando 
explicar e formular academicamente o senso moral da pessoa comum, 
dando força a juízos e axiomas de cunho fortemente emocionais através de 
uma roupagem racional, acadêmica. 

Por fim, é importante notarmos que a nomenclatura de Greene pode 
ser enganosa quando ele trata de escolhas “essencialmente deontológicas” 
e “consequencialistas.” Além da supracitada simplificação para fins práticos, 
é importante notar que, embora cada uma envolva a maior atividade neural 
em determinadas áreas, não há nenhum caso onde tais atividadas 
aconteçam independentemente uma da outra: toda escolha envolve 
atividades neuronais associadas à emoção assim como ao cálculo cognitivo 

																																																													
26 GREENE, 2008, p.50-58. 
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– apenas ativam-se em maior grau. “I am inclined to agree with Hume [...] 
that all moral judgment must have some affective component”27. 

Nestas últimas seções procurei estabelecer as bases metodológicas 
e teóricas para a relevância do debate quanto à importância de elementos 
não-morais na análise do fenômeno moral. O fizemos através da 
investigação e definição do papel das emoções no comportamento moral de 
uma forma geral sob um viés naturalista animalista com foco na fisiologia 
funcional neural do agente. 

No próximo capítulo iremos tratar per-se da questão de como 
elementos não-morais relacionam-se com nossas emoções e no processo 
de deliberação moral. 
2- Emoções não-morais e agência 

Uma vez estabelecido que as emoções possuem um papel essencial 
no processo de deliberação moral graças à métodos e ferramentas que nos 
permitem uma análise fisiológica mais aprofundada dos processos 
envolvidos na deliberação ética, um questionamento levanta-se: há 
emoções que não contribuem para a decisão moral? Ou, em geral, há 
fatores não-morais que possam influenciar decisões morais? Este capítulo 
focará na investigação destes questionamentos de forma a elucidar qual a 
ligação – se houver – entre emoções, deliberação e elementos não-morais, 
focando nos elementos emocionais do desgosto. 
2.1- Os juízes famintos 

No sistema judicial de qualquer país atribui-se ao papel de juiz um 
status de especialista e autoridade sobre temáticas legais e quanto ao 
processo deliberativo de julgamento de casos. Espera-se, no mínimo, que 
um juiz ou juíza esteja menos suscetível à deixar que variações de humor, 
sensações físicas e outros fatores externos ao caso em questão influencie 
sua decisão. 

A fins de testar esta premissa, Danziger et al. (2011) acompanharam 
um grupo de oito juízes em 1.112 sessões de deliberação acerca da 
liberdade condicional de vários detentos pela duração total de 50 dias em 
um período de 10 meses. Foi feito um acompanhamento de inúmeros 
fatores para fins de controle, tanto dos prisioneiros sendo julgados como 
dos próprios juízes: dos prisioneiros, sexo, idade, nacionalidade, etnia, 
																																																													
27 2008, p.64. 
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nacionalidade, teor e grau do crime, tempo e comportamento na prisão. Dos 
juízes, experiência na profissão, sexo, idade, etnia, nacionalidade e pausas 
para descanso e alimentação. 

De fato, em relação aos padrões de julgamento dos presidiários, 
todos os juízes agiram da forma mais justa possível, com suas decisões 
não sendo afetadas de forma significativa pelas variáveis irrelevantes das 
quais uma pessoa comum não treinada nas vias do direito pode ser levada 
à julgar outros, como raça, cor, etnia, sexo etc. Da mesma forma, parece 
que todos os fatores, com apenas uma exceção, ocorreram da forma mais 
justa possível. O problema é que esta única exceção é o que acabou por 
influenciar majoritariamente todo e qualquer julgamento em um padrão 
quase invariável repetido em todas as amostragens por todo o período: a 
fome28. 

Cada dia analisado consistia em três sessões de julgamentos com 
dois intervalos para refeições. Quase invariavelmente, no início do dia e 
após cada refeição, a média de sentenças favoráveis vai de ≈65% e cai de 
maneira regular a zero até antes de cada intervalo ou o fim do dia. Isto se 
repetiu em todos os períodos em todos os dias do estudo.  

Indeed, the caricature that justice is what the judge ate for breakfast 
might be an appropriate caricature for human decisionmaking in 
general29. 

Isto não significa necessariamente que as decisões foram 
“desfavoráveis;” os autores sugerem que “when judges make repeated 
rulings, they show an increased tendency to rule in favor of the status 
quo”30. 

Esta figura que Danziger et al. nos pintam tece importantes 
observações sobre nossa capacidade de decisão e o quanto confiamos na 
mesma sem perceber padrões óbvios de comportamento. Tal como 
identificamos com certa facilidade que uma criança está com sono através 
de sua maior susceptibilidade à demonstrações exageradas de raiva, 
tristeza e afins; como mesmo aqueles de nós mais bem-treinados em prol 
da justiça não somos capazes de identificar em nós e em nossos colegas 

																																																													
28 Pode ser apenas pelo descanso também, foi um dos únicos fatores não controlados. 
29 DANZIGER; LEVAV; AVNAIM-PESSO, 2011, p.6892. 
30 2011, p.6892. 
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que nosso poder de decisão imparcial é afetado por fatores triviais como 
fome ou cansaço? 

Aproveitando a temática judicial, temos outros dados extensivos 
sobre prisioneiros. Em uma revisão de 75 publicações acerca de 
populações carcerárias associadas com alto índice de violência e 
propensão à agressão, Davidson et al. (2000) identificam importantes 
fatores que parecem estar associados com este comportamento. Apesar 
das causas para estes fatores variarem em termos de propensão genética e 
ambiente de criação, é invariável a predominância da disfunção dos 
neurocircuitos associados à regulação das emoções, nominalmente, da 
produção de serotonina relacionada ao desenvolvimento de algumas áreas 
cerebrais que podem ser familiares à nós: a amígdala, córtex frontal orbital 
e o córtex anterior cingular31. 

Ao retornarmos à revisão de Greene e Haidt, vemos que ambos a 
amígdala e o córtex frontal orbital estão relacionados com elementos morais 
como o processamento sócio-emocional, identificação de figuras morais e 
realização de juízos morais simples32; e disfunções nestas áreas confirmam 
os achados de Davidson et al. com empobrecimento do julgamento social 
por identificação facial e movimento, assim como do julgamento prático, 
além de aumento da reação agressiva, diminuição de empatia e 
conhecimento social e maior dificuldade com tarefas mais avançadas sobre 
Teoria da Mente. 

O quão mais responsáveis são os presos por sua agressividade 
quanto os juízes o são por sua negligência? Em que profundidade a 
influência de fatores externos tem poder sobre o nosso poder de decisão a 
ponto de definir nossas vidas inteiras baseados em uma refeição ou uma 
deficiência genética alinhada à um crescimento conturbado? 

Fugiria do escopo deste trabalho tratar destas questões, mas 
acredito serem didaticamente impactantes o suficiente para mantermos em 
mente ao tratar do possível peso de elementos não-morais na deliberação 
moral e sua importância no debate filosófico em geral. 
3- A psicologia moral do desgosto 

Apesar de procurar estabelecer uma base argumentativa em prol do 
papel das emoções em um geral na ética, fugiria do escopo deste trabalho 
																																																													
31 2000, p.592. 
32 2002, p.520-521. 



Agência, Deliberação e Motivação 

296 

tratar de todas de forma adequada. Portanto, para unir o útil ao prático, 
focarei apenas no “desgosto”, ou “nojo”:  

Is an emotion traditionally defined as an aversive state that 
motivates withdrawal from offensive substances, such as animal 
products and certain foods33. 

O desgosto é uma emoção elementar, uma reação predominante em 
quase todo ser vivo: é uma aversão instintiva, emocionalmente movida, 
frequentemente associada com raiva ou medo34. Hume identificava que, 
literalmente,  

Moral judgments were comparable to judgments of taste, and [he] 
understood the notion of taste quite literally: People assess 
something as morally wrong when it elicits physical disgust35. 

Mas qual, de fato, a relevância do desgosto para o juízo moral? 
Afinal, como dito acima, é um sentimento pode ter diversos objetos não-
morais que o causam. Vamos entendê-lo mais um pouco antes. 

Até o início da década passada era comum associar desgosto ao 
medo36, embora ambos dissociassem-se nas áreas cerebrais nas quais 
possuem maior atividade: o medo, relativo à amigdala, e o desgosto, 
relativo aos núcleos da base insular37. Porém, ao trabalhar diferentes tipos 
de desgosto, expondo os participantes à memorização de frases sobre (i) 
patogênicos (doenças e afins), (ii) incesto, (iii) moral não-sexual, além de 
(iv) frases neutras, Borg et al. (2008) encontraram que a supracitada base 
insular teve maior atividade apenas em resposta à (ii), enquanto a amígdala 
fora mais ativa em todos os três exercícios de desgosto do que no neutro. 
Estes resultados são apoiados por outros estudos mais recentes que de 
Calder et al38. Assim, o desgosto é um sentimento parcialmente moral assim 
como parcialmente não-moral, dependendo da situação. 

Tomemos dois estudos sobre desgosto e alteração de juízos morais: 
Eskine et al., sobre sensação de gosto amargo (2011), e Schnall et al. 
(2008) que trata de quatro experimentos com a deliberação ocorrendo, 

																																																													
33 BORG; LIEBERMAN; KIEHL, 2008, p.1529. 
34 CALDER; LAWRENCE; YOUNG, 2001, p.352, p.355. 
35 ESKINE; KACINIK; PRINZ, 2011, p.295. 
36 CALDER; LAWRENCE; YOUNG, 2001, p.352. 
37 BORG; LIEBERMAN; KIEHL, 2008, p.1541. 
38 2008, p.1541-1542. 
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respectivamente, com cheiros ruims, em um quarto sujo, relembrando uma 
experiência desgostosa e em indução audiovisual. 

No primeiro, os participantes deveriam beber rapidamente uma das 
aleatoriamente designadas três bebidas disponíveis, amarga, doce ou 
neutra (água), ao observar uma vinheta sobre algo tido como moralmente 
desaprovável, como incesto, corrupção e roubo. Ao ingerir bebidas de gosto 
mais amargo, em oposição à doce ou neutra, a avaliação desaprovadora 
“piorava” em cerca de 20% a mais do que na ingestão das outras duas, que 
não parecem ter influenciado significantemente o resultado39. 

No segundo estudo, o mesmo padrão se repete40. As mesmas 
vinhetas do experimento anterior são apresentadas em quatro situações 
diferentes. No primeiro experimento, um odor desagradável é colocado 
próximo à alguns participantes, que tal como no estudo anterior, 
demonstraram um aumento na desaprovação moral das vinhetas em 
questão em comparação aos participantes que não foram influenciados por 
nenhum odor diferenciado41. No segundo experimento, alguns participantes 
assistiram às vinhetas anteriores, mais algumas um pouco mais “ofensivas”, 
contendo e.g. canibalismo e zoofilia, assim como outras mais suaves como 
sobre políticas públicas etc.; além de alguns questionários com situações 
morais sem teor desgostante, nominalmente sobre um homem que não 
devolve uma carteira que achou na rua, sobre alguém falsificando seu 
currículo e o dilema do bondinho. Alguns em uma sala com odor 
desagradável, sujeira e lixo espalhado, e o grupo controle em uma sala 
limpa comum. Outro diferencial foi a auto-avaliação de “consciência sobre o 
corpo privado”, que orientaria os pesquisadores acerca do quão suscetíveis 
à desgosto em relação ao corpo os participantes teriam e o quanto afetaria 
os resultados. E, de fato, aqueles com maiores notas de consciência sobre 
o corpo privado tiveram simultaneamente maior desaprovação por 
desgosto, e o padrão daqueles submetidos à situaçoes estimulantes de 
desgosto continuou superior aos em situação normal; com exceção das 
vinhetas mais leves, que não foram influenciadas42. 

O terceiro foi semelhante ao segundo apenas em exceção à situação 
da sala, e que receberam uma escala para designar o estado emocional 

																																																													
39 ESKINE; KACINIK; PRINZ, 2011, p.296. 
40 SCHNALL et al., 2008. 
41 2008, p.3-5. 
42 2008, p.5-9. 
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pré-teste. O fator de desgosto fora induzido em alguns ao serem requeridos 
de lembrar de uma memória que os deixassem “physically ill or sick to the 
stomach”43. Os resultados do experimento 2 foram replicados44. 

O quarto experimento altera os fatores: ao invés de focar em 
desgosto, focou-se em tristeza, para ver se a desaprovação moral 
aumentava com outros sentimentos negativos ou era algo mais regular do 
desgosto. Um vídeo com um banheiro imundo foi mostrado para o fator 
desgosto, e uma cena triste de um filme onde um garoto vê seu pai falecer 
foram utilizados, além de um trecho emocionalmente neutro de um 
documentário sobre baleias45. Os resultados foram surpreendentes: não 
apenas a tristeza não afetou de forma negativa como o desgosto, como 
também fez o caminho contrário em “suavizar” o julgamento 
(majoritariamente naqueles com a consciência sobre o corpo privado 
maior). 

Estes resultados são reveladores. O desgosto por elementos não-
morais pode, de fato, afetar razoavelmente avaliações morais de forma 
negativa. Porém, alguns são menos influenciados do que outros, e como 
Schnall et al. colocam, baseados em mais bibliografias, que “it might help to 
be reminded that in some situations, the feeling of disgust simply has 
nothing to do with the judgment at hand”46. A premissa humeana do 
desgosto como base do moralmente errado mostra-se novamente 
verdadeira aqui, uma vez que aqueles que não eram suscetíveis à este 
sentimento através dos métodos utilizados mantiveram-se aparentemente 
inalterados; e os que o eram claramente incorporaram tal em seus 
julgamentos. A sugestão final de Schnell et al. também é condizente, uma 
vez que tendo ciência de suas emoções, apesar de não conseguir negá-las, 
é possível orientá-las com certa racionalidade. 

Assim, concluo em uníssono com Prinz, em que a análise de  
[s]uch findings suggest that we can form the belief that something is 
morally wrong by simply having a negative emotion directed towards 
it. In this sense, emotions are sufficient for moral appraisal47. 

																																																													
43 2008, p.9. 
44 2008, p.9-11. 
45 2008, p.11-13. 
46 SCHNALL et al., 2008, p.15. 

47 PRINZ, 2006, p.31. 
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3.1- O quanto é a moralidade não-moral 

Acredito que a resposta para esta pergunta esteja bastante clara: 
muito. Existe uma miríade de fatores biológicos, físicos, sociais etc. 
envolvidos em cada passo da deliberação e agenciamento humanos. 
Desafiando G. E. Moore para níveis que ele jamais imaginaria, desde os 
juízes famintos até os participantes submetidos à vídeos de canibalismo em 
uma sala nojenta, apenas alguns fatores externos tornaram-se claros no 
processo deliberativo, graças às extensivamente citadas ferramentas e 
métodos recentes de estudo interdisciplinar do fenômeno moral. 

E assim como grande parte da bibliografia presente aqui sugere, 
ainda há muito trabalho a ser feito, tanto em angariação de dados de 
diferentes meios como de relações de dados das diferentes ciências que 
tratam deste multifacetado problema que é o da moralidade. Mas as bases 
já estão sendo definidas, e a perspectiva solidificada: é apenas nestas 
relações múltiplas que somos capazes de progredir o quociente de 
informações da humanidade. A filosofia realizada na poltrona não mais é 
relevante que não para alguma limpeza conceitual nesta vasta gama de 
informações torrenciais que surgem a cada minuto. 
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Introdução 

O insucesso dos expoentes do pensamento do século XX em 
encontrar um modelo teórico suficiente a compreensão e guarida das 
relações humanas ecoa por demasia nos centros de discussão, sobretudo 
da filosofia prática. A defesa de modelos radicais e as insuficiências delas 
oriundas marcam o proceder humano – até quando se tentará propor 
modelos teóricos e sua pretensa adequação? O modelo liberal, em que 
pese as críticas que se dirigem, apresentou ao longo da história certa 
maleabilidade, o que lhe garante sobrevivência em tempos de ventos não 
favoráveis, sobretudo pela forma com que consegue moldar seus princípios 
e propor-se enquanto consequência lógica da evolução humana. 

As propostas comunitaristas surgem baseadas em dois principais 
pontos, a essencialidade da comunidade – renegada pelo ideal liberal – e 
uma moção equilibrada e, mesmo consistente, não radical em estruturas de 
menor relevância. A investigação que se fará segue uma crítica ao modelo 
liberal, uma incursão à abordagem comunitarista, a apresentação dos 
limites e críticas que são erigidas ao comunitarismo, a apresentação do 
caso particular latino-americano e suas peculiaridades e, por fim, uma 
conclusão em defesa e proposta de ampliação das discussões 
comunitaristas. O presente trabalho tem caráter eminentemente ensaístico, 
apresentando os principais autores envolvidos nas discussões que lhe são 
caras e não tem pretensão de encerrar qualquer discussão, mas sim propor 
reflexão e abertura ao ideal comunitarista. 
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Críticas ao liberalismo 
A forja de um indivíduo autônomo a partir da defesa da vida, 

liberdade e propriedade é a pauta clássica apresentada pelo liberalismo. 
Seu conceito de sujeito está intimamente relacionado a conquista individual 
dos espaços e bens necessários a vida, a consequência histórica da 
proposta egocêntrica dela extraída foram as ampliações de previsões 
protetivas promovidas pelos entes estatais que visavam garantir uma 
existência mínima e potencial autonomia aos grupos que não dispunham de 
condições de estabelecimento. Surgiram, também, movimentos de 
pensamento que propunham a limitação – e até a aniquilação – desse 
sistema livre, pontuando a insuficiência da autonomia humana em gerir os 
recursos sem que interesses particulares guiassem a condução das 
estruturas, os quais deveriam ser submissumidos à condução 
comunitária/estatal. Como manifestações da difusão dessa forma de 
pensar, houve a instauração de experiências totalitárias de poder e as 
atrocidades do regime de massas. 

A subversão do ideal de comunidade em potenciais versões 
totalitárias e de supressão em massas fez com que a noção comunitária 
fosse renegada a um conceito secundário, uma espécie de consequência 
do desenvolvimento das atividades individuais. Após a Segunda Guerra 
Mundial, expoentes da filosofia liberal – como John Rawls – não mais 
propunham com relevância o lugar de um princípio independente da 
comunidade, mas apenas o espaço de partilha comum, nacionalidade, 
língua, religião, cultura, etc. Essa perspectiva é insuficiente por, justamente, 
desconsiderar a relevância do proceder comunitário na formação do 
indivíduo – sujeito de direitos, objeto do apreço liberal. 

As críticas comunitaristas ao liberalismo1 concentram-se sobre a 
ideia de que o valor da comunidade fora substituído por princípios de justiça 
que, para uns possui grande relevância, mas não suficiente a deslocar o a 

																																																													
1 “Allen Buchanan (1999) sumaria bem os argumentos usualmente trabalhados na crítica 
comunitarista: (1) A renegação da comunidade a um plano secundário. (2) A desvalorização 
da vida pública. (3) A negligência quanto a obrigações que não se originam de escolhas ou 
manifestação de vontade, como as obrigações com a família ou com o país; (4) Uma 
concepção errônea do self, ignorando que a personalidade está imersa em uma dada 
comunidade e é por ela (ao menos parcialmente) constituída; (5) A primazia da justiça como 
virtude social, quando, na verdade, esse papel de destaque seria da comunidade. A justiça 
funcionaria como corretor (SOUZA, XXXX, p.4). 
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comunidade, enquanto supravalor e fato decisivo na formação do indivíduo, 
e para outros não seria mais do que uma forma complexa e subjetivamente 
satisfativa de remediar as falhas na vida social. Junto a elas, e sendo 
principal ponto a ser considerado, está na irrelevância que é imposta a 
comunidade enquanto elemento de formação do sujeito. 

A comunidade é o lugar por excelência onde o ser humano se 
desenvolve. Nenhum ser humano consegue se desenvolver por si, desde as 
necessidades fisiológicas de nosso frágil nascimento, ao desenvolvimento 
de relações complexas de interdependências material e substancial, fruição 
de vida, partilha de viveres e experiências, constituição de pares e 
assunção de nossa própria personalidade a partir da convivência com o 
diferente2. Da compreensão de que o ser humano só existe enquanto 
membro de um grupo, se extraem dois importantes aspectos: a) o indivíduo 
só pode ser ele em sua plenitude – ou trilhar os caminhos a ela – caso 
possa desenvolver suas potencialidades naturais; b) ele depende da 
coletividade para fazê-lo, porque sem ela nada é. Para que o indivíduo, 
objeto de especial guarida no pensamento liberal, atinja ou faça florescer 
suas potencialidades é preciso que haja um mútuo desenvolvimento dos 
demais membros do grupo e da totalidade da comunidade (como um todo) 
e enquanto organização supraindividual apta e derivada da experiência 
comunitária. 

O indivíduo é incapaz de atentar, muitas vezes, a persecução de 
objetivos superiores aqueles que egoisticamente assume para si. Há 
objetivos individuais que podem parecer bens, mas a esse grau não podem 
ser elevados por serem insuficientes a persecução válida sem a supressão 
desleal de um par, ou um igual. Dentro da perspectiva comunitária, não se 
pode permitir que haja deliberada persecução de um pretenso bem que 
inviabilize o desenvolvimento dos demais membros da comunidade. Mas 
essa não pode ser uma crítica dirigida aos liberais, regra geral suas 
reflexões assumem restrições às liberdades individuais que ameacem o 
bem comum3. 
																																																													
2 Muitos casos reais poderiam ser expressos, mas de fato dominam a noção constituinte da 
comunidade o exemplo ficcional de Mogli (de Rudyard Kipling) e Tarzan (de Edgar Rice 
Burroughs) – histórias de jovens criados por comunidades animais e as quais clamavam 
pertencimento, em um sistema de reconhecimento e diferenciação. 
3 O termo bem comum circunda o proceder relacional da humanidade. Diferentes aspectos a 
sua conformação, conceitos e grau de extensão frente ao complexo de relações sistemáticas 
que se pretendem salvaguardadas sob seu manto tomaram diferentes vertentes e 
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A consequência da opção liberal por autonomia, liberdade e 
igualdade é o vazio conceitual sobre o bem comum, visto que todos as 
concepções de bem incutidas no mérito intrínseco dos diferentes estilos de 
vida. Isso garante o estado de neutralidade, valor liberal essencial a 
preservação de seus princípios norteadores. Contudo, a pretensão de 

																																																																																																																																	
relevâncias. Propor-se a investigar as ramificações de um termo tão complexo e, ao mesmo 
tempo, de utilização tão comum no vocabulário popular, embora não configure as pretensões 
deste trabalho, merecem guarida ante a estruturação de um projeto sólido e que se propõe a 
fixar bases teóricas fortes. A investigação ensaística, do Irmão Daniel Sulmasy (SULMASY, 
2012), que – no intuito de responder questões próprias ao bem-comum – elabora uma 
síntese das perspectivas filosóficas do termo que mais encontram eco no seio popular, bem 
como a manifestação que tal reverberação toma. Pontua, inicialmente, que há o bem comum 
agregativo – uma espécie de cálculo da soma de todos os bens individual de um 
determinado grupo social e que encerra a concepção mais popular e difundida de bem 
comum; esse se dividiria em duas vertentes: a versão sentimentalista, sob a máxima “o 
maior bem ao maior número”, sem que considere questões a distribuição do mal, e a 
vertente utilitarista, na qual há um cálculo de equilíbrio igualitário entre bem e mal, 
considerado a partir de cada indivíduo, suas buscar e concepções. O segundo conceito de 
bem comum por ele apontado é chamado de “comum” e encerra a noção acerca dos bens 
tidos em comum por um determinado grupo, compreendendo a ideia basilar ensinada a 
qualquer grupo que partilha de um mesmo espaço comum; também o divide em dois 
subgrupos: o “possessivo” que faz referência a versão mais simplória dessa visão, 
agregando sob ela a partilha de bens como o ar, a água, o próprio espaço físico; da reflexão 
sobre essa forma de bem comum extrai-se sua versão teleológica, sob a qual se 
compreende a partilha de bens imateriais cuja comunhão e persecução unem, congregam e 
guiam a comunidade. Reconhece, também, a experiência assumida por aqueles que creem 
no bem comum que se sobrepõe aos bens individuais, sob o manto do bem comum 
supersessivo; seguindo o faccional e o hegeliano enquanto seus subtipos, o primeiro 
assumido enquanto aquele pelo qual a população  ou parte dela – assume a representação 
do bem comum através das instituições, padecendo sob o fato de que o bem comum de 
alguns se torna o de todos; o modelo hegeliano crê que as instituições compreendem o 
interesse dos indivíduos que paulatinamente – de forma sistemática e sintética – subsomem 
suas vontades à institucional, sendo que a crítica forte a esse modelo subjaz na deletéria 
aniquilação individual que conduz a formas de totalitarismo. O quarto conceito apresentado 
por Sulmasy é o bem comum integral, compreendido enquanto forma oriunda da interação 
mútua entre as pessoas e que não pode ser subdivida em partes equânimes. Sua forma 
condicional, mesma pontuada por Finnis na obra Lei Natural e Direitos Naturais, é aquele 
que, em síntese, promove a tendência agregativa social, levando a união dos membros em 
prol de seu florescimento individual; já a forma constitutiva do bem comum apresenta a 
inclinação agregativa em vias da formação comunitária como um bem em si, cuja relação do 
bem individual e do bem comum se dá de forma sinalagmática, franca e consciente: o bem 
individual é parte do bem comum da comunidade que os partilha mutuamente. 



Agência, Deliberação e Motivação 

306 

neutralidade sofre inúmeras críticas dada sua impossibilidade de 
consecução e tendente indiferença frente aos embates dele derivados. 
Abordagem comunitarista 

A demanda pela observância da comunidade enquanto valor 
relevante a ser considerado ganhou força no pensamento estadunidense e 
europeu na década de 1980, sendo intitulado com o nome de 
comunitarismo. Sua principal reivindicação é a assunção do princípio da 
comunidade enquanto fator essencial na construção da sociedade e seus 
indivíduos, como assevera Will Kymlicka: “os novos comunitaristas estão 
unidos pela crença de que a filosofia política deva atentar mais às práticas 
partilhadas e valores dentro de cada sociedade”4. 

As propostas sociopolíticas até então manifestas e recorrentes, 
pecavam em trazer perspectivas demasiadamente radicais e impraticáveis: 
liberalismo econômico – pautada em individualismo, autonomia e ceticismo 
moral – e as matrizes estadistas – ordem social e aniquilação do indivíduo. 
O comunitarismo se quer enquanto terceira via, uma alternativa equilibrada 
entre a ordem social e a autonomia individual, propondo-se enquanto 
movimento politicamente engajado – não um mero devaneio acadêmico. 

A defesa comunitarista e sua especial atenção sobre os laços 
intersubjetivos pretende responder a certas demandas essenciais dentro da 
perspectiva proposta: a) em uma era de direitos individuais e diversidade 
cultural, como manter laços de solidariedade moral e comunidade política? 
b) como criar uma identidade nacional sem que se suprima as diversidades 
que a compõem? c) se os grupos poucos partilham em comum, como 
estabelecer laços de confiança e solidariedade? 

Para tanto, uma de suas vertentes mais difundidas (e melhor 
embasadas), corresponde aquela liderada por Amitai Etzioni5, que, em sua 
busca pela consolidação de seu projeto de restruturação e renovação 
social, convida intelectuais e lideranças de diferentes concepções e 
compromissos políticos para participar de seu movimento em prol do 
equilíbrio entre os valores base da ordem social e da autonomia. 

																																																													
4 KYMLICKA apud GOODIN, PETTIT and POGGE, 2007, p.464. 
5 SCHMIDT apud SCHMIDT, 2013, p.45. 
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A principal diferença que se estabelece em relação aos ideais 
liberais é seu distanciamento da super-valorização do indivíduo6. As 
consequências do (re)posicionamento do indivíduo no seio comunitário 
implica na justaposição de suas escolhas frente a opções socialmente 
aceitas e aptas a persecução popular. O bem comum, as formas de viver, 
não são neutras, pelo contrário, são balizadas a partir de critérios de 
aceitação e credibilidade, perfazendo o oposto da pretensa neutralidade 
liberal: 

A neutralidade, para os liberais, é algo positivo e essencial para o 
respeito da autonomia de cada pessoa. Neste sentido, os 
indivíduos devem ser livres para decidir, por si, que tipo de vida se 
quer levar. Já os comunitaristas apresentam objeções à concepção 
de autonomia individual dos liberais, e ao modo como estes 
conectam a autonomia à neutralidade estatal. Esta neutralidade é 
criticada pelos comunitaristas, que advogam por  uma concepção 
substantiva de bem comum, que define o modo de vida da 
comunidade. Este modo de vida forma a base para um ranking 
público de concepções de bem, e o peso dado às preferências 
individuais depende de como o sujeito contribui para o bem comum. 
Assim, de acordo com Kymlicka (2007), o Estado comunitarista não 
é limitado pelo paradigma da neutralidade. Ele deve, ao contrário, 
encorajar as pessoas a adotar concepções de bem que se 
adequem ao modo de vida da comunidade7. 

Nesse sentido, a ordem social comunitarista é uma ordem moral, 
visto que há valores morais compartilhados pelos membros da comunidade. 
Na proposta de Etzioni, a transmissão geracional de valores é aspecto 
essencial na criação de uma boa sociedade, respeitando os valores básico 
e possibilitando o desenvolvimento de seus membros. Em que pese a 
horizontalidade e amplitude com que a observância da influência da 
comunidade sobre o indivíduo se faz indissociável de seu desenvolvimento, 
a consignação moral sobre vias tradicionais é ponto de críticas, que devem 
ser analisadas a fim de que a pretensão comunitarista possa ser 
reconhecida como potencialmente ávida a restauração social. 
																																																													
6 Etzioni também critica relações e propostas que agigantam a estrutura estatal, de forma 
que reconhece a valorização do mercado enquanto estrutura apta e necessário ao 
desenvolvimento da sociedade. Contudo suas críticas são severas, e em maior número, 
sobre os aspectos que negam o ideal liberal. 
7 SOUZA, S/D, p.10-11. 
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Limites do comunitarismo 
A grande contenda a ser respondida no embate entre liberais e 

comunitaristas está na forma de consolidação do bem comum. O bem 
comum liberal forjado sob a égide da neutralidade é parco, vez que incapaz 
de garantir meios adequados e efetivos para que propostas culturais não 
dominantes disputem espaço com aquelas já consolidadas, promovendo 
uma espécie de engessamento moral e cultural. Semelhante crítica é tecida 
sobre uma corrente comunitarista, sobre a qual recai pecha de 
conservadora, cuja expressão de legitimação moral a partir da reiteração de 
práticas sociais redunda no reforço e consolidação apenas de práticas 
majoritária a amplamente difundidas, defendendo que o insucesso de 
determinadas propostas morais em consolidar-se demonstra seu fracasso 
prático. 

Já pensadores comunitaristas vinculados a uma perspectiva 
contemporânea, reconhecem no espaço político o campo de disputa por 
excelência onde o embate cultural e moral deva ser travado e disputado, 
competindo ao seio organizativo comunitário a garantia de espaços 
mínimos a apresentação das diferentes propostas válidas existentes. 
Ressalta-se que, para ser considerada uma proposta válida ela deva 
respeitar os aspectos mínimos de resguardo do argumento comunitarista – 
ordem social e autonomia. A crença comunitarista torna-se coerente ao 
conceber o espaço comunitário como apto a recepção e (re)construção de 
seus próprios valores, também avocando a ele a responsabilidade de 
garantir o dinamismo que lhe é peculiar. 

Nas raízes do que viria a se tornar o pensamento comunitarista, o 
espaço de disputa ideológica era atingido através da participação cívica e 
da lealdade a comunidade; esse aspecto afastava as novas manifestações 
dos espaços de decisão, visto que sua oposição ao sistema era assumida 
como deletéria a consecução da unidade – o espaço era conquistado após 
anos de reivindicações e a necessidade de comprovação de interesses 
comuns em suas pautas. A fim de minimizar a ocorrência de “bens-comuns” 
parciais (apenas aparentemente horizontais), propôs-se um incentivo maior 
a participação dos grupos engajados na comunidade, a fim de que suas 
pretensões ecoassem na proposta erigida pela comunidade. A ingênua 
crença da legitimidade pela participação segue, sendo enriquecida por um 
olhar mais amplo aqueles que se sentam à mesa da decisão. 
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A crítica conservadora subjaz no campo prático, em que pese o 
desejo de horizontalidade, aqueles reconhecidos ainda como novos 
movimentos sociais ainda não encontram espaço de participação efetivo na 
construção do bem comum, de forma a reconhecerem as propostas 
comunitaristas como “ainda mais ameaçadoras” a sua reivindicação por 
reconhecimento8. 
Realidade brasileira e latino-americana 

O fundamento prático sobre o qual se desenvolve o pensamento 
comunitarista tem características marcadamente distintas na experiência 
latino-americana e nas correntes mais disseminadas, estadunidense e 
europeia. O clamor comunitarista pela atenção ao procedimento e 
desenvolvimento comunitário fazem com que seja coerente a proposta 
atentar-se a essas particularidades antes de querer sobrepor modelos 
centrados no primeiro mundo sobre estruturas sociais peculiares9, tendo 
claro que há elementos comuns a todos, especialmente o caráter anti-
individualista, 

Na visão de Armando Lisboa: 
A expressão socioeconomia hoje é amplamente difundida a partir 
da obra de Etzioni, o qual fundou em Harvard em 1989 a Sociedade 
para o Avanço da Socioeconomia (SASE), estando profundamente 
vinculada ao pensamento comunitarista. Entretanto, nos filiamos a 
uma apropriação desta categoria que surge aqui na AL, 
diferenciada desta abordagem marcadamente norte-americana e 
européia, colocando-a distante do comunitarismo filosófico de 
Taylor ou Walzer. Na arguta avaliação de Guerra (2002: 17), o 
nosso comunitarismo é “mais sociológico”, fincando raízes não 
apenas em nosso próprio leito histórico e no aporte da economia 
descalça e na escala humana do chileno Max-Neef (1982/1986; 
1986/1993), mas também no personalismo comunitário de Mounier, 
na economia humana de Lebret (1897-1966), e na doutrina social 
cristã; bem como no comunitarismo de Buber (1878-1965), no 
comunitarismo de Tönnies” que pretendia romper com a 
racionalidade capitalista”, e nos movimentos autogestionários e 

																																																													
8 KYMLICKA apud GOODIN, PETTIT and Pogge, 2007, p.473. 
9 Não se está a dizer que a realidade latino-americana seja homogenia, mas possui traços 
comuns partilhados que possibilitam que sejam considerados dentro de um mesmo grupo de 
análise. 
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libertários. Entretanto, “compartilhamos com os filósofos 
comunitaristas seu caráter marcadamente anti-individualista” 
(Guerra, 2002, p.17), bem como, particularmente com a SASE, a 
idéia central de que toda economia se acha imbricada numa 
sociedade, ou seja:  a racionalidade econômica está intimamente 
ligada à dimensão moral, e, portanto, por ser atravessada pelas 
emoções e valores, carece ser orientada por uma perspectiva meta-
econômica10. 

Segundo a análise de Robson Sávio Reis Souza (SOUZA, 2008), o 
comunitarismo latino-americano é mais sociológico e tem seu fundamento 
em três correntes de pensamento: o personalismo comunitário de Mounier – 
que atenta a um conceito de pessoa ancorado na essência e finalidade 
humanas, características próprias e marcantes de um homem histórico e 
situado, esse homem partilha com seus pares a natureza e sua 
transformação, bem como a construção da cultura, sendo esses bens 
comuns; o humanismo de Jacques Maritain – que aproximou as bases do 
pensamento cristão às correntes democráticas do fim do século XIX, 
utilizava do pensamento tomista para a abordagem e julgamento de 
situações concretas, como política, arte e educação; e, por fim, a influência 
da doutrina social cristã (especialmente a católica) através de dois pilares: o 
conceito de bem comum, claro, objetivo e aplicável, assim como seu papel 
histórico dentro das resistências aos períodos ditatoriais da segunda 
metade do século XX. 

Nessa toada, o conceito de bem comum resta resguardado das 
críticas outrora apresentadas, uma vez compreendido como: “o conjunto de 
condições da vida social que permitem, tanto aos grupos, como a cada um 
dos seus membros, atingir mais plena e facilmente a própria perfeição” 
(conforme Compêndio da Doutrina Social da Igreja Católica, nº 164). A ideia 
de perfeição traz em seu âmago o desenvolvimento do indivíduo – 
perpassado por sua experiência comunitária – que há de explorar dentro de 
si o máximo das suas potencialidades; ao propor colocar em prática a busca 
por essa perfeição já aqui no plano terrestre, os chãos das Igrejas 
brasileiras e latino-americanos se tornou palco de apoio e resistência 
político-sociais em busca de autonomia a grupos que não tinham 
reconhecidos seu papel e espaço no seio comunitário nacional. 

																																																													
10 LISBOA, 2004, p.25. 
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Considerações finais 
Por fim, destaco que apesar das imperfeições do comunitarismo ele 

apresenta o melhor caminho a assunção de um modelo teórico prático 
enquanto movimento político por não fixar suas bases nos extremos em que 
estabelecem as propostas normalmente erigidas: algumas demasiadamente 
utópicas e teóricas, outras demasiadamente arreigadas a prática de forma a 
não lidarem adequadamente com as mudanças ou imperfeições do caminho 
trilhado, outros ainda que em sua ânsia por legitimação universal recaem 
sobre um ceticismo amorfo. 

O comunitarismo, ao assumir uma proposta moral expansiva de bem 
comum, vinculada e implicada às questões prático-sociais que visam o 
equilíbrio da ordem social e da autonomia, apresenta-se enquanto modelo a 
ser perseguido, por melhor responder a pluralidade humana e sua 
convivência, sem deixar de reconhecer que a forma agregativa se dá em 
núcleos comuns estabelecidos por laços reais e não meramente universais 
de humanidade, nem negar a relevância das relações de mercado e de 
liberdade negocial. A convivência e partilha de espaços comuns e a 
necessidade de que estes constituam campos aptos ao desenvolvimento 
comum, sem excluir aqueles que desse ideal de equilíbrio comunguem é a 
proposta efetiva a que se propõe o comunitarismo. 

Para sua ascensão é preciso que se discutam seus parâmetros e 
ideias prático ideológicas, bem como que as pessoas estejam abertas a 
discutir novas concepções para explicar antigos conceitos sobre os quais 
recaem as pechas dos sistemas extremados que outrora os propuseram, a 
fim de que não se percam argumentos que realmente possam fazer 
diferença na construção de um mundo melhor. 
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Introdução 
As reflexões presentes nesse artigo derivam das pesquisas que 

estão em curso no Programa de Mestrado Profissional em Filosofia na 
UFMS. Suas “conclusões” ainda são parciais, apesar de que essa forma de 
trabalhar filosofia já venha sendo empregada há algum tempo1. Ela surgiu 
como resposta a uma dificuldade real de tornar as aulas e trabalhos de 
filosofia mais interessantes para alunos do ensino médio. Em uma escola 
técnica, onde os alunos dão preferência às disciplinas específicas de seus 
cursos e às exatas que são mais “úteis”, o ensino de filosofia não goza de 
muito prestígio entre os alunos – a não ser para aqueles que já possuem 
certa predisposição, familiaridade ou simpatia para com a filosofia. Como 
veremos, Aristóteles dizia que a filosofia, principalmente a ética, não se 
aprende apenas por ouvir falar, pois, é necessário envolvimento. 

Acreditamos que a produção dos alunos, principalmente no que diz 
respeito à ética, não necessita e não deve ser apenas reprodução de uma 
opinião, seja ela uma opinião própria ou a opinião de outrem. A filosofia é 
avessa à opinião. É preciso que nossas decisões e nossas deliberações 
sobre os problemas éticos possuam um “fundamento” pessoal, para além 
do racional, que tenha raízes em nossa experiência de vida e na 
experiência da humanidade em geral: que sejam nossas deliberações. Isso 
é diferente de ter uma mera opinião sobre um problema qualquer. 

																																																													
* Professor do IFMS – Campus Campo Grande; Licenciado em Filosofia e Especialização em 
Filosofia e Ensino de Filosofia, aluno regular do Programa de Mestrado Profissional em 
Filosofia da UFMS. 
** Professor da UFMS – Campus Campo Grande; Doutor em Educação; Mestre em Filosofia; 
Graduado em Filosofia, História e Pedagogia. 
 
1 Refiro-me as aulas no IFMS. 
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No intuito de dar pessoalidade e concreticidade às nossas decisões 
éticas, aproximamos a filosofia da literatura. Tornamos nossos alunos não 
apenas “jovens filósofos”, mas “jovens escritores” que analisam e 
descrevem os problemas contemporâneos desde uma perspectiva pessoal, 
muito pessoal. Desde uma perspectiva kierkegaardiana, que Habermas 
apresenta em O futuro da natureza humana, do poder ser si mesmo, 
refazemos uma leitura da filosofia de Platão, apoiada nas considerações de 
Emily Wilson, como uma produção literária que faz com que os problemas 
filosóficos de que trata ganhem corpo na pessoa de Sócrates, como se este 
fosse um herói do “ser-si-mesmo” até diante da morte. Sócrates passa a 
servir de modelo de filósofo, modelo de pessoa ética, que tudo analisa a 
partir de seu projeto de ser.  
Projeto de vida como ponto de reflexão para aulas de ética 

Aristóteles na Ética a Nicômaco faz uma consideração que diz 
respeito tanto ao comportamento ético quanto ao comportamento filosófico. 
Para ele, nosso caráter é formado pela prática amiudada de atos que estão 
em conformidade com o fim que desejamos atingir. Nesse sentido, se 
queremos nos tornar justos e temperantes é necessário praticar atos justos 
e temperantes e, também, se queremos nos tornar filósofos é necessário 
praticar a filosofia. Sem descartar o conhecimento dos atos que são justos e 
temperantes, mas com a ressalva de que apenas o conhecimento dos atos 
não é suficiente para modificar o caráter de uma pessoa, ou seja, para 
torná-la justa e temperante, Aristóteles lança um desafio ao ensino de 
filosofia: como evitar que o ensino de filosofia se torne uma mera 
memorização de conceitos sem nenhuma implicação existencial?  

É acertado, pois, dizer que pela prática de atos justos se gera o 
homem justo, e pela prática de atos temperantes; o homem 
temperante; sem essa prática, ninguém teria sequer a possibilidade 
de tornar-se bom. Mas a maioria das pessoas não procede assim. 
Refugiam-se na teoria e pensam que estão sendo filósofos e se 
tornarão bons dessa maneira. Nisto se portam, de certo modo, 
como enfermos que escutassem atentamente os seus médicos, 
mas não fizessem nada do que estes lhes prescrevessem. Assim 
como a saúde desses últimos não pode restabelecer-se com tal 
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tratamento, a alma dos segundos não se tornará melhor com 
semelhante curso de filosofia2. 

Ainda segundo Aristóteles, todas as coisas são definidas pelo seu 
fim3. A finalidade do ensino de ética para jovens do ensino médio é dupla: 
de um lado pretendemos formar o cidadão responsável para consigo 
mesmo e para com o outro, que atua na sociedade de maneira ética e justa 
– o homem ético; de outro, pretendemos formar uma inteligência capaz de 
refletir e se posicionar sobre os problemas éticos contemporâneos de 
maneira inteligente e rigorosa – o filósofo. Concretizar essa dupla tarefa 
exige de nós, professores de filosofia, um trabalho especial e um cuidado 
com nossas aulas sobre ética. O cuidado também é duplo: de um lado, 
temos de ter cuidado em não propor exercícios meramente práticos; de 
outro, a reflexão não pode caminhar sem o acompanhamento da prática. 
Não se trata de estabelecer determinados exercícios práticos irrefletidos 
como, por exemplo, exigir que os alunos pratiquem a caridade duas vezes 
por semana (como ajudar um asilo de velhos)4, pois, como a ação será 
realizada com outra finalidade distinta da caridade em si (no caso, tirar uma 
boa nota de filosofia), assim que o motivo tiver deixado de existir, também 
os meios deixaram de ser necessários. Para tornar o jovem, por meio do 
ensino de filosofia, um cidadão ético, moralmente responsável, toda ação 
necessita de uma apropriação consciente de seus atos. Neste sentido 
afirma Aristóteles: “é mister que o agente se encontre em determinada 
condição ao praticá-los: em primeiro lugar deve ter conhecimento do que 
faz; em segundo, deve escolher os atos, e escolhê-los por eles mesmos”5.  

Acreditamos que a escolha consciente de nossos atos pode se dar 
mediante a elaboração de um projeto de vida ideal, no qual todas as 
condições são favoráveis à realização de um ser si mesmo. Assim como 
Platão, na República, descreve uma situação política ideal onde o filósofo 
seria o governante da cidade, é necessário ter presente para si um si 
mesmo ideal. O confronto entre esse projeto de si mesmo e nossas ações 
cotidianas cria uma tensão dramática por meio da qual a escolha dos 
nossos atos pode ser feita de maneira consciente. Habermas, em O futuro 

																																																													
2 ARISTÓTELES, 1979, p.71. 
3 Ética a Nicômaco, 111b 21.  
4 Não que a prática de ações desse tipo não tenha alguma eficácia, de fato ela têm até mais 
eficácia do que o mero discurso sobre a importância da caridade. 
5 Idem, p.70-71, grifo nosso. 
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da natureza humana, ao comentar a estrutura do poder ser si mesmo em 
Kierkegaard, afirma “A pessoa que assim se torna consciente de si mesma 
“tem a si próprio como uma tarefa, que (lhe) é imposta, mesmo que a tenha 
escolhido conscientemente””6. Mais adiante ele ainda afirma: 

Toda atenção se destina, sobretudo, à estrutura do poder ser si 
mesmo, ou seja, à forma de uma auto-reflexão ética e a uma 
escolha de si mesmo, determinada pelo interesse infindável em que 
o projeto de vida tenha êxito. De maneira autocrítica, o indivíduo 
apropria-se de seu passado histórico, efetivamente encontrado e 
concretamente rememorado, tendo em vista as possibilidades de 
ações futuras. Somente assim ele faz de si uma pessoa 
insubstituível e um indivíduo inconfundível7.  

Mediante o confronto com o projeto conscientemente escolhido e os 
desafios/obstáculos que as situações concretas apresentam para a 
realização desse projeto, nossas ações tornam-se “ações conscientes”. 
Trata-se de uma vida refletida à maneira de Sócrates. Platão, na Defesa de 
Sócrates, apresenta Sócrates confrontado pelo desafio/obstáculo (o risco de 
morte) para a concretização de um projeto de vida por ele mesmo 
escolhido: levar a vida de filósofo. Não está em jogo apenas a questão da 
honra – justiça e coragem – como pode parecer em um primeiro momento. 
A coragem para enfrentar o perigo de morte não se dá apenas porque é 
nobre fazê-lo, mas porque enfrentar o perigo de morte faz parte do projeto 
de vida escolhido por Sócrates. Apesar de que Sócrates argumente que em 
nossas ações devemos apenas considerar se o que fazemos “é justo ou 
injusto, de homem de brio ou de covarde” e compare sua situação com a do 
herói da Ilíada, Aquiles, é 8uma coincidência que os projetos de vida de 
ambos os levem a ter de encarar o perigo de morte, pois os motivos são 
diferentes. Aquiles não pode temer o perigo de morte porque escolheu ser 
um herói, era assim que gostaria de ser lembrado; Sócrates, não pode 
temer a morte porque se assim fizesse temeria algo desconhecido, supondo 
saber o que não sabe, não se portando como filósofo. 

																																																													
6 HABERMAS, 2010, p.10. 
7 Id. Ibid. 
8 Diante do perigo de morte anunciado por Tétis8, o herói afirma: “Morra eu assim que 
castigue o culpado, mas não fique por aqui, alvo de risos junto das curvas naus, como um 
fardo da terra” (PLATÃO, 1980, p.14). 
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Com efeito, senhores, temer a morte é o mesmo que supor-se sábio 
quem não o é, porque é supor que sabe o que não sabe. Ninguém 
sabe o que é a morte, nem se, porventura, será para o homem o 
maior dos bens; todos a temem, como se soubessem ser ela o 
maior dos males. A ignorância mais condenável não é essa de 
supor saber o que não sabe? É talvez nesse ponto, senhores, que 
difiro do comum dos homens; se nalguma coisa me posso dizer 
mais sábio que alguém, é nisto de, não sabendo o bastante sobre o 
Hades, não pensar que o saiba. Sei, porém, que é mau e 
vergonhoso praticar o mal, desobedecer a um melhor do que eu, 
seja deus, seja homem; por isso, na alternativa com males que 
conheço como tais, jamais fugirei de medo do que não sei se será 
um bem9. 

Os dois destinos são confrontados pelo mesmo perigo – o perigo de 
morte –, mas os motivos de Sócrates e Aquiles são distintos. Mesmo que os 
desafios/obstáculos e respostas sejam similares – o perigo de morte e a 
coragem para enfrentá-lo – as motivações são singulares, derivam de 
projetos de vida singulares. As ações tornam-se ações conscientes na 
medida em que são analisadas dentro do âmbito daquela “tarefa 
autoimposta do poder ser si mesmo”, como Kierkegaard a entende. Mais 
que isso: nossas ações nos tornam seres individuais que podem se 
autorresponsabilizar pelos próprios atos10. 

Nesse sentido, para que o aluno de ética possa se responsabilizar 
pelos seus atos, para que possa pensar por si mesmo, é necessário que 
tenha como projeto de vida uma tarefa imposta, mas ao mesmo tempo 
escolhida livremente. 

Uma das grandes dificuldades que encontramos nas aulas de 
filosofia é a de que o aluno compreenda a relevância do conteúdo a ser 

																																																													
9 Id. Ibid., p.15. 
10 O livro O futuro da humanidade de Habermas, coloca uma problematização sobre essa 
autocompreensão ética. Para Habermas, “Até hoje, o pensamento secular da modernidade 
europeia pôde, tanto quanto a crença religiosa, partir do princípio de que a constituição 
genética dos recém-nascidos e, por conseguinte, as condições orgânicas iniciais para sua 
futura história de vida escapavam da manipulação intencional feita por terceiros. Certamente, 
a pessoa em crescimento pode submeter sua história pessoal a uma avaliação crítica e a 
uma revisão retrospectiva. Nossa biografia compõe-se de uma matéria da qual podemos nos 
“apropriar” e pela qual podemos, no sentido de Kierkegaard, “nos responsabilizar”” (Op.cit., 
p.19). Essa autocompreensão pode ser abalada no caso de um dia essas condições iniciais 
puderem ser manipuladas geneticamente por terceiros.  
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estudado para sua vida cotidiana. Práticas pedagógicas antigas apresentam 
o conteúdo de filosofia como a apropriação memorativa de temas, períodos 
culturais e autores. Essa prática do ensino de filosofia esbarra – 
principalmente no que diz respeito ao ensino de ética, mas não somente a 
ele – no problema, levantado por Aristóteles, de que o estudante de filosofia 
aja como um paciente que espera curar-se sem tomar o remédio. A maioria 
dos problemas éticos contemporâneos, como o aborto, por exemplo, podem 
passar como falsos problemas para os alunos, uma vez que para a maioria 
deles o aborto pode nunca ser um problema de fato com o qual eles teriam 
que lidar. Assim como para Sócrates, como tentamos demonstrar, a morte 
só toma uma dimensão ética a partir da relação que se estabelece entre um 
projeto de vida conscientemente escolhido, as posições dos alunos sobre 
temas como o aborto só tornam-se reflexões éticas quando estão 
intimamente ligadas com aquela tarefa autoimposta pelo poder ser si 
mesmo. 

Para isso, podemos utilizar de vários instrumentos. Uma 
autobiografia póstuma, ou um livro de memórias onde o aluno, de maneira 
imaginativa – poética, conta a história de uma pessoa (ele) que encontrou 
êxito na tarefa de ser si mesmo. Estamos aproximando a reflexão filosófica 
da literatura, à maneira de Platão nos chamados diálogos socráticos. Tal 
qual Platão faz com Sócrates, transformando-o em um personagem 
literário11, propomos a nossos alunos que contem suas próprias histórias 
como realizações do ser si mesmo. Para isso, é necessário que respondam 
a pergunta: como você gostaria de ser lembrado? 
Elogio fúnebre ou conto sobre a própria morte – a imagem poética ou 
ideal de si mesmo 

Com a finalidade de responder a questão anterior (como você 
gostaria de ser lembrado?), propomos o seguinte desafio aos alunos: 
escrever o elogio fúnebre que eles gostariam que seu melhor amigo 
proferisse na ocasião de sua morte. Para isso é fundamental que o aluno 
tenha em mente que o defunto (ele mesmo) é alguém que conseguiu 
realizar o seu projeto de vida, que teve uma vida dos sonhos, ou como diria 
Kierkegaard, que pôde ser si mesmo. Uma vida ideal tal qual Platão propõe 

																																																													
11 “O Sócrates de Platão é o primeiro personagem “de romance” na literatura. Platão, o 
fundador da metafísica e do pensamento político ocidental, foi também o criador, por meio de 
Sócrates, da moderna literatura ocidental” (WILSON, 2013, p.122). 
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para Sócrates na República. Como afirma Emily Wilson em seu brilhante 
livro sobre a morte de Sócrates: 

Platão queria encontrar respostas para as questões que Sócrates – 
na vida e na morte – havia formulado e deixado sem resposta. Se a 
Atenas democrática pôde executar o homem que era “o mais 
corajoso, o mais sábio e o mais justo de nosso tempo”, então Platão 
precisava imaginar um novo sistema social no qual os filósofos 
fossem – como em sua República – não proscritos, mas reis12. 

O elogio fúnebre – necrológio, que o aluno irá escrever como se 
fosse o seu melhor amigo, deve funcionar como um espelho, no qual a 
imagem refletida é exatamente aquela que o aluno gostaria de ver: sua 
imagem ideal.  

Propomos a divisão do conto em duas cenas. 
Cena 1 – A experiência da morte do outro 
A morte é algo que sempre testemunhamos, mas sempre 

testemunhamos a morte do outro e nunca a nossa própria morte. Nesse 
sentido, como o aluno não pode testemunhar sua própria morte, propomos 
que descreva a maneira pela qual outro (seu melhor amigo) experimenta 
sua morte (a do aluno). Tal qual ocorre com o Fédon de Platão o melhor 
amigo do aluno recebe a notícia do óbito por um terceiro que estava 
presente na hora final. Segue o trecho do Fédon que nos serve de 
inspiração: 

E até aquele momento, a maioria de nós tinha conseguido conter as 
lágrimas razoavelmente bem, mas quando o vimos beber, e vimos 
que ele tinha bebido, não pudemos mais evitar, e, apesar de mim, 
as lágrimas rolaram copiosamente, de tal forma que enrolei o rosto 
com a capa a e chorei – por mim mesmo. Eu não estava chorando 
por ele, mas por minha própria perda, privado de um amigo. Críton 
havia se levantado e saído, bem antes que eu o tivesse feito, 
porque não pôde conter as lágrimas. Mas Apolodoro, que havia 
chorado antes todo o tempo, lamentou sua aflição em voz alta e nos 
fez sucumbir, com exceção do próprio Sócrates. Mas ele disse: “O 
que vocês estão fazendo, homens estranhos! Mandei as mulheres 
embora principalmente por esta razão, para impedi-las de se 

																																																													
12 WILSON, 2013, p.122. 
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comportar desse modo excessivo. Pois eu ouvi que é melhor morrer 
em santo silêncio. Fiquem quietos e sejam corajosos.” 
Então ficamos envergonhados e controlamos nossas lágrimas13. 

Temos solicitado dos alunos em nossos cursos, que um narrador 
oculto conte como foi para o melhor amigo receber a notícia do óbito e que 
narre suas emoções. Não há um paralelo disso no Fédon. Segundo Wilson 
(2013) Platão apresenta diferentes pontos de vista da morte de Sócrates: 
como Sócrates experimenta a própria morte, como os discípulos que estão 
na hora final experimentam e como o leitor experimenta. O interlocutor do 
Fédon já sabia que Sócrates havia morrido e só está sendo informado como 
foram os seus momentos finais. Nossa proposta é a de mostrar primeiro a 
reação do melhor amigo ao saber do óbito e só depois as explicações 
adicionais de como foi.  

Cena 2 – O funeral 
Depois de ficar sabendo do óbito, o melhor amigo é convidado pela 

família do defunto para fazer um discurso durante o funeral – um necrológio. 
Neste discurso, o melhor amigo conta como foi para ele conviver com uma 
pessoa que conseguiu realizar todos os seus projetos de vida e que morreu 
realizado – alguém que pôde ser justamente quem gostaria de ser. Como 
exemplo, gostaríamos de citar uma passagem da obra Apologia de 
Sócrates de Xenofonte, que serviu de inspiração para nossa proposta: 

À verdade, falando de si mesmo com tamanha sobranceira perante 
o tribunal, Sócrates ateou ciúme e contiçou a disposição em que se 
achavam os juízes ao condená-lo. Mas estou que, com afortunado 
destino, o ameaçaram os deuses. Deixou da vida a parte mais 
penosa e morreu a morte menos dolorosa. Ademais, pôs 
plenamente de manifesto seu vigor de ânimo. Reconhecendo ser-
lhe mais vantajoso morrer que viver, assim como jamais recuara 
diante dos outros bens, assim não fraquejou à barba da morte e 
serenamente a recebeu e sofreu. Quando reflito na sabedoria e 
grandeza de alma deste homem, não posso deixar de acordar-lhe a 
memória e a esta lembrança juntar meus elogios. E se dentre os 
enamorados da virtude alguém houver que haja privado com 
homem mais prestante que Sócrates, reputo-o o mais venturoso dos 
mortais14. 

																																																													
13 Fédon, 117c-e apud WILSON, 2013, p.136-137. 
14 XENOFONTE, 1980, p.165. 
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Podemos esperar que Sócrates ficasse satisfeito com sua própria 
vida se fosse lembrado pelos seus amigos e discípulos da maneira como 
Xenofonte se lembra dele. Temos um projeto de vida realizado com êxito, 
mesmo condenado à morte, Sócrates jamais titubeia em relação ao que 
gostaria de ser – um filósofo. Nossa proposta é que o melhor amigo faça um 
relato semelhante ao que Xenofonte faz de Sócrates, mas com alguns 
elementos mais literários, a fim de que o conto ganhe toda a dramaticidade 
ou concretude de uma vida real. Um narrador oculto vai narrando os 
acontecimentos do funeral até a hora em que o melhor amigo toma a 
palavra e se dirige ao público para proferir o necrológio. 

Essa imagem poética de si mesmo que o aluno irá criar servirá como 
parâmetro pelo qual todas as suas ideias e ações podem ser analisadas 
desde um ponto de vista propriamente ético. É importante frisar que tal 
imagem poética não precisa – ou não deve – estar de acordo com os 
padrões morais e sociais estabelecidos. É fundamental que o aluno 
descreva uma imagem de si que lhe agrade e não uma imagem que agrade 
aos outros, como aos apelos da família por exemplo. O professor deve 
insistir nesse ponto, pois “Se os futuros pais exigem uma autodeterminação 
de grandes proporções, então seria apenas justo garantir também ao [...] 
filho a chance de levar uma vida autônoma”15. 
Desafios/Obstáculos – conflito dramático e o ensino de uma ética 
personalizada 

Depois de ter formado uma imagem poética ideal de si mesmo, de 
uma vida realizada, podemos contrapor alguns desafios a esse si mesmo 
ideal para verificar como ele se comporta. Assim como não há uma 
república ideal onde Sócrates pode viver como rei, não há também mundo 
ideal onde tudo contribui para a realização de nossos projetos de vida. É o 
que Aristóteles na Ética a Nicômaco afirma sobre a diferença entre desejo e 
escolha. 

[...] o desejo relaciona-se com o fim e a escolha com os meios. Por 
exemplo: desejamos gozar saúde, mas escolhemos os atos que nos 
tornarão sadios; e desejamos ser felizes, e confessamos tal desejo, 
mas não podemos dizer com acerto que “escolhemos” ser felizes, 

																																																													
15 KUHLMANN apud HABERMAS, 2016, p.23. 
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pois de um modo geral, a escolha parece relacionar-se com as 
coisas que estão em nosso poder16. 

Constantemente nossos projetos de vida são colocados à prova. 
Podemos colocar à prova os projetos de vida de dos alunos várias formas, 
mas situações limite são as mais significativas: falência financeira, doença 
grave, perda do emprego, gravidez precoce etc. 

Temos utilizado em nossos cursos o tema da gravidez precoce, já 
que a questão do aborto tem absorvido as mentes do país nos últimos anos. 
O desafio agora é o de escrever um diário fictício17, onde o/a aluno/a irá 
relatar a experiência de ter engravidado alguém (no caso dos meninos) ou 
de ter ficado grávida (no caso das meninas). O diário deve durar dois meses 
aproximadamente e deve conter: a) as razões da gravidez indesejada; b) a 
experiência de ter ficado sabendo da gravidez; c) a conversa com os pais 
ou responsável legal; d) a decisão sobre abortar ou não e suas razões etc18. 

A questão que se coloca agora é a de analisar se a decisão sobre o 
aborto está ou não de acordo com aquela disposição de caráter (com 
aquela pessoa) que foi desenhada no conto sobre a própria morte.  
A poesia e a filosofia de mãos dadas: considerações sobre os diálogos 
de Platão à luz da poética de Aristóteles 

Pretendemos com esses trabalhos compor uma reflexão sobre 
temas importantes da contemporaneidade de uma forma poética e mais 
atrativa para os alunos, para que se envolvam com as questões de uma 
maneira existencial. O discurso poético/literário funciona como uma ponte 
entre as teorias éticas discutidas em sala de aula e o mundo concretamente 
vivido. Tal pretensão funda-se em um parágrafo da Poética de Aristóteles 
onde o filósofo afirma ser a poesia mais filosófica do que a história, que por 
sua relevância para nossa abordagem pedagógica, citamos em sua 
integralidade: 

Pelas precedentes considerações se manifesta que não é oficio de 
poeta narrar o que aconteceu; é, sim, o de representar o que 

																																																													
16 ARISTÓTELES, 1979, p.84. 
17 É importante que os alunos comuniquem os seus pais (ou responsável legal) sobre esse 
trabalho, uma vez que ele pode gerar certo desconforto se um pai lê um diário sem saber 
que se trata de um trabalho de filosofia. 
18 Não é necessário que o aluno escreva todos os dias no diário, o ideal é que registre pelo 
menos duas vezes na semana.  
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poderia acontecer, quer dizer: o que é possível segundo a 
verossimilhança e a necessidade. Com efeito, não diferem o 
historiador e o poeta por escreverem verso ou prosa (pois que bem 
poderiam ser postos em verso as obras de Heródoto, e nem por 
isso deixariam de ser história, se fossem em verso o que são em 
prosa) – diferem, sim, em que diz um as coisas que sucederam, e 
outro as que poderiam suceder. Por isso a poesia é algo de mais 
filosófico e mais sério do que a história, pois refere aquela 
principalmente o universal, e esta o particular. Por “referir-se ao 
universal” entendo eu atribuir a um indivíduo de determinada 
natureza pensamentos e ações que, por liame de necessidade e 
verossimilhança, convém a tal natureza; e ao universal assim 
entendido, visa a poesia, ainda que dê nomes às  suas 
personagens; particular pelo contrário é o que fez Alcibíades ou o 
que lhe aconteceu19.  

Aristóteles não classificou em sua poética o romance ou os contos, 
pois estes ainda não haviam se consolidado como na modernidade. Os 
diálogos platônicos também não foram classificados. Entretanto, se levamos 
em consideração o que diz Emily Wilson20, sobre Platão ter sido o criador 
da moderna literatura ocidental, poderíamos estender o comentário que 
Aristóteles faz sobre a poesia também aos romancistas desde Platão. Essa 
nova perspectiva nos permite olhar Sócrates como um personagem de 
romance e os diálogos platônicos como obras de literatura onde questões 
filosóficas são discutidas.  

Os diálogos que tratam especificamente do dilema existencial da 
morte de Sócrates são compostos como quatro atos de um romance 
trágico.  

Eutífron se passa do lado de fora do tribunal enquanto Sócrates 
espera sua sentença e é supostamente a transcrição de uma 
conversa entre Sócrates e Eutífron. A Apologia é uma versão do 
discurso de defesa de Sócrates ao júri no momento de sua 
acusação. O Críton se passa na prisão, dois dias antes da 
execução de Sócrates. O Fédon é um relato das horas finais do 
mestre21. 

																																																													
19 ARISTÓTELES, 1979, p.249. 
20 PhD em literatura clássica comparada, professora de letras clássicas na Universidade da 
Pensilvânia.  
21 WILSON, 2013, p.124-125. 



Agência, Deliberação e Motivação 

324 

Lidos em conjunto esses quatro diálogos são como um romance 
sobre os últimos dias da vida de Sócrates. Somos levados por Platão a nos 
envolvermos emocionalmente com a morte de Sócrates. Além disso, a 
morte de Sócrates faz brotar questões fundamentais sobre o modo como 
devemos viver e morrer (WILSON, 2013). Fundamentalmente, os quatro 
diálogos apresentam um projeto de vida que tem êxito mesmo diante da 
morte. Para Wilson (2013), a questão central desses quatro diálogos é se 
podem acontecer coisas ruins a pessoas boas. De nossa perspectiva, a 
questão central é a de como um projeto de vida – o de tornar-se um filósofo 
– pode se concretizar apesar de todos os obstáculos/desafios a essa 
realização. Parafraseando Aristóteles, podemos afirmar que o Sócrates de 
Platão é um indivíduo concreto que possui um caráter do qual se segue 
com necessidade e verossimilhança pensamentos e ações que são 
conformes a sua natureza.  
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A motivação na filosofia moral kantiana 
A impossibilidade subjetiva de explicar a liberdade da vontade é a 
mesma coisa que a impossibilidade de descobrir e tornar 
compreensível um interesse que o homem possa tomar nas leis 
morais; e, não obstante, ele efetivamente toma nisso um interesse 
cujo fundamento em nós chamamos de sentimento moral, o qual 
alguns fazem falsamente passar pela norma de nosso ajuizamento 
moral, quando ele deve ser antes considerado como o efeito 
subjetivo que a lei exerce sobre a vontade, para o que só a razão 
oferece as razões objetivas1. 

A explicação do porquê devemos agir moralmente, de acordo com 
Kant, está intimamente ligada à natureza de seu empreendimento filosófico 
de fundamentar a moral em um princípio universal objetivo e ao alcance de 
todo ser racional. Para compreendermos de onde surge a imposição que a 
lei moral possui sobre o sujeito que a produz, precisamos compreender os 
passos teóricos que o autor dá, em grande medida, na obra que pretendeu 
responder às questões verdadeiramente basilares da moralidade. 

Na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Kant tenta dar o 
primeiro passo em seu edifício teórico para uma filosofia moral (“seu 
alicerce”). Não se tratando de uma introdução para a Crítica da Razão 
Prática, a obra em questão busca na verdade livrar a segunda crítica de 
questões problemáticas. De forma resumida, encontrar o fundamento último 
da moral. Kant deseja garantir a validade do princípio da moral a partir do 
qual derivamos imperativos. As pretensões kantianas não parecem 
pequenas, e muitas vezes foram criticadas: é discutível em que medida 

																																																													
* Doutoranda em Filosofia pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade 
Federal de Pelotas. E-mail para o contato: luisa_csp@hotmail.com. 
1 KANT, 2009, p.395-397. 
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Kant chega a uma dedução2 do princípio da moral, tal como parece 
pretender. Dieter Henrich, por exemplo, coloca que a validade da dedução 
de Kant só é possível para seres racionais enquanto os mesmos estejam 
conscientes de serem portadores de uma vontade. Para o autor, na 
verdade, todos esforços da Fundamentação rendem apenas em uma 
dedução da consciência da liberdade - não há provas da "existência" destas 
ideias. 

Dedução em Kant não se refere à dedução clássica, a fórmula lógica 
específica de argumentação. Esse termo adquire novo significado através 
do uso do autor. A dedução kantiana está, basicamente, preocupada em 
retornar às origens das ideias da razão e, assim verificar sua "legitimidade". 
Significa a busca de um “insight" através do qual fazemos a passagem 
transcendental que legitima ter a ideia da qual partirmos. Clarifica-se assim 
o ponto de partida, qual seja, a cognição do sujeito de conhecimento, o qual 
possui razão. O esforço da filosofia moral kantiana é o de encontrar as 
diretrizes de uma moral universal, a qual se aplicaria a todos seres 
racionais. E se opõe diretamente a uma moral de base humeana, 
fundamentada na experiência. 

Enquanto oposta à moral humeana, no esquema moral kantiano, a 
razão deve partir da pressuposição de sua liberdade para não cair em 
ideias influenciadas por questões contingentes, derivadas da experiência. A 
ideia da liberdade é cara a Kant, o qual não consegue provar sua 
existência, somente a isolando enquanto ideia necessária da razão do 
mundo numenal. Entendamos melhor esta argumentação. 

Ao falarmos em motivação, é interessante caracterizar o conceito de 
vontade em Kant, pois o mesmo distingue a faculdade responsável por 
dirigirmos nossas ações na direção que livremente escolhermos. O termo 
vontade, em Kant, refere-se à apetição ou faculdade de desejar, e por 
vezes tem seu termo em alemão (Begehrungsvermögens) traduzido para 
arbítrio, o que demonstraria a dupla capacidade desta faculdade em termos 
de funções legislativas e executivas3. 

																																																													
2 A liberdade transcendental não pode ser conhecida nem provada logicamente. Nota-se, no 
texto da Fundamentação, o uso de termos como “comprovação”, “prova”, “dedução”, termos 
fortes que comprometem o filósofo com a implícita tarefa de validar em um sentido forte o 
princípio da moral. 
3 SOUZA, 2009, p.24. 
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Em resumo, temos o seguinte quadro: a faculdade de desejar é 
comumente denominada Vontade, e os termos vontade e arbítrio 
nomeiam respectivamente duas funções distintas desta faculdade; a 
primeira promulga o princípio moral de conduta, ao passo que a 
segunda opta por executar ou não a ação conforme este princípio4. 

A vontade em Kant não é a vontade do desejo afetado, influenciado 
por contingências e questões do mundo empírico. É a faculdade capaz de 
orientar o agente na direção para onde ele autodeterminar-se a agir. Neste 
exercício, com auxílio da razão a qual representa tais leis, a vontade parece 
ser o que denominamos “razão prática”. 

A vontade seria uma boa vontade (irrestritamente boa) na medida 
em que se permitisse ser guiada pela razão, unicamente. A dificuldade do 
agente estaria justamente neste movimento onde, enquanto ser cindido e 
participante de dois mundos, ele teria de optar por guiar suas ações a partir 
de uma compreensão de si mesmo somente no mundo numênico, abrindo 
mão dos desejos ligados à outra esfera. 

Desde a primeira crítica Kant já atenta para o fato de que a razão 
pode pensar-se de duas formas, o que distingue dois tipos de “liberdade”5. 
Porém será unicamente pelas ações pensadas a partir de em um dos dois 
“mundos” que poderemos ser genuinamente livres e nos 
autodeterminarmos: 

Kant já sabia como fazer esta distinção entre dois conceitos de 
liberdade precisamente durante o período da gênese da Crítica da 
Razão Pura: “Libertas opponitur vel necessitate brutae vel fatalitate, 
prior in sensu practico, posterior in sensu transcendentali” (R 4684; 
17:672). A mesma distinção também é encontrada em um período 
próximo à composição da Fundamentação (R 5441 e 5442, 18:182-
3), e podemos assim supor que em sua obra Kant também 
sustentou a distinção entre seres meramente racionais e seres que 
agem racionalmente como sendo uma diferença específica entre 
dois tipos de vida racional6. 

Ao considerarmos nossas ações somente no plano fenomênico, 
vemo-nos apenas como sujeitos passivos, levados a agir de tal ou tal forma 
pelas circunstâncias causais em nosso entorno. Assim, Kant parece não 
																																																													
4 SOUZA, 2009, p.24. 
5 SOUZA, 2009, p.33. 
6 HENRICH, 1998, p.313, tradução minha. 
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creditar à experiência do mundo empírico qualquer fonte de conhecimento 
moral, o que se contrapõe diametralmente ao projeto de moral humeano. 

A sensibilidade, portanto, é incapaz de produzir uma boa vontade 
compreendida como bem irrestrito ou incondicionado, visto que a 
vontade determinada por motivos empíricos está sempre 
condicionada ao objeto desejado, e o desejo é produzido pela forma 
como o objeto afeta a subjetividade de cada sujeito7. 

A capacidade de ver-se como numeno e a partir deste 
enquadramento ser capaz de autodeterminar-se é uma capacidade aliada à 
razão, o que possibilita um princípio universal para a moral kantiana: não 
importa o nível de instrução do indivíduo, para pensar seu agir desta forma, 
basta que utilize de suas capacidades racionais. Os conceitos morais 
estariam, assim, disponíveis para serem conhecidos, neste exercício, de 
forma a priori através de uma dedução racional (nos moldes que 
anteriormente elucidamos), não dependendo de qualquer experiência – a 
não ser a própria situação no mundo dos fenômenos que impõe a pergunta 
sobre como o indivíduo deve agir e que irá preencher o conteúdo da 
máxima. 

Desta forma, a boa vontade, condição necessária para a ação moral, 
não pode de nenhuma forma ser produzida pela sensibilidade, pois do 
contrário não estaríamos nos autolegislando, e sim nos deixando ser 
determinados pelo objeto fonte de nosso desejo. Assim, ações que tem 
como fundamento unicamente a experiência não são passíveis de 
possuírem valor moral. Nem mesmo ações em que a pessoa parece 
motivada pela satisfação de fazer o certo. 

Ser caridoso quando possível é um dever e, além disso, também há 
muitas almas por temperamento tão solidárias que, mesmo sem 
outro motivo de vaidade ou proveito próprio, encontram um íntimo 
deleite em espalhar alegria ao seu redor e que podem regozijar-se 
com o contentamento dos outros na medida em que este é obra 
sua. Mas eu afirmo que, em tal caso, semelhante ação, por mais 
conforme o dever, por mais amável que seja, não tem, contudo, 
qualquer verdadeiro valor moral, mas vai de par com outras 
inclinações, por exemplo, a inclinação à honra que, quando por 
sorte acerta com aquilo que de fato é de proveito geral e conforme 
ao dever, por conseguinte digno de honra, merece louvor e 

																																																													
7 SOUZA, 2009, p.45. 
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incentivo, mas não alta estima; pois a máxima falta o teor moral, a 
saber, fazer semelhantes ações não por inclinação, mas, sim, por 
dever8. 

Portanto, não basta que haja uma correspondência entre o que deve 
ser feito e o que o agente faz. O necessário para uma ação com valor moral 
é que ela tenha sido de acordo e pelo dever. Não poderia haver nem 
mesmo a participação concomitante de inclinações que apontem na mesma 
direção da ação correta. 

Desta forma, entende-se porque a atribuição da vontade enquanto 
capacidade de motivação está ligada ao agir moral, e distingue um tipo de 
“vida racional” (uso da razão para o direcionamento do agir) particular. O 
sujeito se automotivaria através do uso da própria razão de forma 
transcendental, ao estar ciente de si enquanto detentor de uma capacidade 
de liberdade. 

A vontade e o interesse na lei moral estão imbricados na medida em 
que não se pode explicar o interesse pela lei moral sem pressupor 
sua origem em um ser racional livre. A própria realidade da 
liberdade deve ser o ponto de partida do interesse – o qual não 
pode ser explicado, somente confirmado9. 

Podemos notar a necessidade de uma dupla imbricação entre a 
consciência moral e a liberdade, pois sem a chance de pensar-se como 
detentor do curso de sua própria ação, não há ação moral porque seríamos 
meros joguetes de cadeias causais; ao mesmo tempo, pensar-se livre é 
pensar a partir da dúvida sobre como se deve agir, o que revela um 
interesse do ser racional em saber qual o correto curso de ação – o qual, 
quando seguido a partir da autolegislação compõe uma ação livre. A 
estratégia de argumentação parece repousar em algo intrínseco ao 
exercício da autolegislação: a lei moral seria um "fantasma da razão" se ela 
não carregasse em si o dever10. 

A partir deste ponto do encadeamento da argumentação kantiana, 
começam a surgir alguns problemas: a liberdade, enquanto atingida através 
da atividade do indivíduo de pensar-se como autodeterminado não se 
mostra enquanto objeto de conhecimento, pois não pode ser encontrada no 

																																																													
8 KANT, 2009, p.120. 
9 HENRICH, 1998, p.321-2, tradução minha. 
10 REATH, 2006. 



Agência, Deliberação e Motivação 

330 

mundo empírico e, pelo que vimos até agora, parece justificar-se como ideia 
própria da razão em um movimento circular, o que muitas vezes foi 
apontado na argumentação como um círculo comprometedor, inclusive pelo 
próprio filósofo11. Além disso, qual força impositiva, neste contexto de 
compreensão da reflexão moral enquanto isolada do mundo e guiada 
unicamente pela razão, a ideia do dever possui, já que a verdadeira ação 
moral precisa partir de um princípio puro da razão, sem auxílio de móbeis 
do mundo fenomênico? 

Kant introduzirá um conceito auxiliar: o respeito pela lei moral, o qual 
é caracterizado como “sentimento” originado unicamente pela razão frente à 
“grandeza” da lei moral autoimposta. Através de objetos do mundo 
empírico, podemos derivar linhas de ação que reflitam inclinações, nunca o 
sentimento de respeito. Isso se daria porque, segundo Kant, o sentimento 
de respeito “[…] é simplesmente um efeito e não a actividade de uma 
vontade”. Temos de respeitar a lei por se tratar de um produto da atividade 
da vontade de um ente racional12. O sentimento de respeito se apresenta, 
portanto, como único móbil que tem sua origem diretamente na razão. 

A lei em sua pureza e autenticidade comparada à condição 
humana, inevitavelmente, humilha e abate a presunção, efetuando 
no ânimo um sentimento de respeito que se tornará o móbil da 
ação, tornando-se, desse modo, o único motivo pelo qual um ente 
racional pode agir moralmente. Portanto, uma ação realizada 
eticamente não pode ter sido motivada objetivamente por outra 
coisa senão pela lei em si mesma, e subjetivamente pelo 
sentimento de respeito que ela produz13. 

O movimento que produz a ação livre e com valor moral genuíno 
teria, portanto, o seguinte ordenamento: o indivíduo pensa-se como 
númeno, compreende-se como livre, autodetermina-se (reflete sobre a 
máxima através do uso de sua razão) e, por fim, ao compreender-se como 
capaz de fazer tal coisa, tem como resultado gerado em si um sentimento 
de respeito por esta lei, que impõe-se como produto de sua racionalidade: 
“a lei moral interessa ao homem porque ela é um produto de sua razão, isto 
é, efeito de sua liberdade enquanto um ente do mundo inteligível”14. O 
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12 SOUZA, 2009, p.52. 
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sentimento de respeito seria “agridoce”, pois ao mesmo tempo que 
demonstra nossa liberdade e satisfação em nos autodeterminarmos 
tornando-nos livres, sobrepõe-se a nossos desejos capazes de desembocar 
em sentimentos ditos patológicos, inclinações a agir de maneira a 
considerar unicamente o mundo empírico, e que formariam ainda que pelo 
uso da razão somente imperativos hipotéticos a fim de executar razões que 
tenham como fim unicamente nossa felicidade. Este segundo efeito do 
sentimento de respeito causa desprazer. 

Agir a partir do sentimento de respeito não impede a ação de possuir 
valor moral? 

É preciso, portanto, observar que somente a lei pode servir como 
motivo objetivo moral e que o sentimento de respeito nada mais é 
aquilo que a lei efetiva no ânimo do ente racional quando o mesmo 
toma consciência de sua moralidade15. 

A estranheza da argumentação kantiana surge da constatação da 
seguinte questão: se motivos genuinamente morais (ou seja, motivos que, 
agindo a partir dos mesmos, temos como resultado uma ação com valor 
moral) são aqueles que não partem de móbiles gerados por inclinações 
oriundas de situações externas, como explicar o valor de uma ação que tem 
por origem a motivação em um sentimento? Kant não buscava uma 
“pureza”, ao caracterizar a reflexão que antecede o agir com valor moral 
unicamente na razão? 

Neste contexto, embora a lei se apresente para o ente racional 
como um motivo determinante da vontade, cabe ainda uma 
questão: Por que todo ser racional deve se submeter a esta lei? De 
que forma esta lei pode causar interesse no homem que tem diante 
de si as solicitações dos desejos sensíveis?16. 

Concordar racionalmente que algo (uma máxima como “matar 
pessoas inocentes sem motivo é errado”) está correto implica 
necessariamente em estar motivado em agir a partir disto? Se sim, como a 
atividade da razão é capaz de nos mover? 
 
 
																																																													
15 SOUZA, 2009, p.103. 
16 SOUZA, 2009, p.109-110. 
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Críticas de origens humeanas: ceticismo e externalismo 
Em sua teoria moral, Hume mantém em mente a, por ele 

caracterizada, “falácia naturalista” que pode ser resumida na frase “não se 
pode derivar um ‘deve’ de um ‘é’”. Esta constatação demonstra a dificuldade 
enfrentada pelo teórico moral, o qual precisa lidar com juízos que não 
possuem verdade verificável: diria Hume, onde no mundo podemos 
encontrar o errado referido pela proposição “matar pessoas inocentes sem 
motivo é errado”? A partir deste terreno mais árido, que não se compromete 
com qualquer tipo de realismo moral, Hume antecipa em alguns sentidos o 
utilitarismo17, e vai buscar a fonte das distinções morais feitas pela razão 
em conteúdos da experiência, os quais formam um “moral sense”(sua 
chamada “doutrina positiva”). 

Para Mackie, Hume utiliza o termo "razão" de uma forma claramente 
distinta de Kant, no contexto em que coloca que nossas distinções não 
partem dela, em um sentido bastante amplo. O uso kantiano abrangeria o 
domínio do conhecimento, de inferências, de conhecimento a priori. E dizer 
que as distinções morais não advém disso é dizer que elas não se referem 
a nenhum aspecto objetivo "... o moralmente bom ou correto não é qualquer 
qualidade ou qualquer relação a ser descoberta nas ou entre as situações 
ou ações objetivas, e nenhum procedimento intelectual ou cognitivo puro 
pode ter parte em um juízo moral"18. 

Mesmo se tivéssemos conhecimentos morais a priori, conhecimentos 
de verdades que não dependam da experiência de fatos empíricos, este 
tipo de conhecimento por si só seria, para Hume, “inerte”, no sentido de que 
a mola de nossas ações não poderia se encontrar aí (nem a capacidade de 
nos fazer parar uma ação). Contudo, Hume não está dizendo que a razão 
não pesa na ação. 

Nenhuma paixão é, falando estritamente, contrária à razão. Uma 
paixão pode, contudo, se falarmos de forma menos estrita, ser 
chamada de irracional [unreasonable] em dois sentidos: uma paixão 
pode estar baseada na existência de algum objeto, e ser a razão de 
minha descoberta de que aquele objeto não existe, ou a razão pode 

																																																													
17 MACKIE, 1980. 
18 MACKIE, 1980, p.2, tradução minha. 
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mostrar que um meio escolhido para assegurar um objeto de 
alguma paixão é insuficiente para tal fim19. 

Mesmo o reconhecimento de traços de caráter e tendências 
comportamentais parecem, para Hume, estarem baseados em sentimentos. 
A determinação do que se caracterizaria enquanto vícios e virtudes se dá 
através do efeito que tais objetos tem sobre nós, baseados em seu prazer 
ou desprazer gerados (tipos específicos de prazer e dor). 

Baseado no fato de que a moralidade deve ter alguma força 
motivacional e, portanto, utilidade, a moral humiana parte de tendências da 
natureza humana e bases mais simples acerca do que sejam vícios e 
virtudes para então “criar” as chamadas virtudes artificiais: regras e leis 
mais complexas que se mostram em grande parte úteis para o 
florescimento social. A tendência a agir e a aprovar a ação de acordo com 
essas leis mais complexas (como “é errado pegar o que é de outro sem 
permissão”) foi algo inventado. A tendência humana básica por detrás de 
tais desenvolvimentos mais complexos seria a tendência humana à 
simpatia, o que de forma geral compreenderia a inclinação que possuímos a 
compartilhar de nossos sentimentos com o que (supomos) sentem os 
outros20. 

Segundo a psicologia da ação de Hume, a qual é comumente 
associa à virtude ao domínio da razão sobre as paixões, na verdade declara 
que “[…] primeiramente a razão nunca pode se opor à paixão em direção à 
vontade. A razão e a paixão não podem entrar em conflito uma com a outra, 
portanto a razão nunca pode triunfar sobre a paixão21. A impulso à ação não 
partiria da razão, seria somente direcionado por ela. Se a razão, sozinha, 
não motiva a ação da mesma forma não pode impedir-nos de fazê-la. 

Não há como ter conflito entre razão e paixão. Em seu papel na 
mora, a razão sempre acompanharia um juízo ou uma opinião. Ela auxiliaria 
as paixões apontando para objetos aos quais elas se direcionariam (luto, 
medo, esperança). Para Mackie, esse é o argumento mais importante de 
Hume. Isto está ligado ao problema da motivação - discussão na qual Hume 
geralmente é interpretado como um externalista. Para Hume, portanto, a 
razão por ela mesma não é capaz de motivar uma ação, nem impedir. 
Como podia-se esperar, Thomas Reid levantou objeções à teoria 
																																																													
19 MACKIE, 1980, p.2, tradução minha. 
20 MACKIE, 1980, p.5. 
21 MACKIE, 1980, p.44. 
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psicológica de Hume, e acusou-o de usar a palavra “razão” como bem 
entender (para seus propósitos). A teoria de Hume, quando confrontada 
com a de Kant, mostra-se como uma espécie de ceticismo acerca da forma 
motivacional da razão. 
Críticas à argumentação kantiana 

Na contemporaneidade o problema da motivação ganha um 
delineamento mais específico. Para Laurence Thomas (1988), os chamados 
“neokantianos” desejam principalmente defender a visão da motivação de 
Kant não estando interessados como outros estudiosos na definição 
kantiana do correto (right), incluindo os deveres para consigo. Eles focam 
em mostrar como a motivação para o agir pode ser explicada sem 
referências a desejos, através somente da razão. Eles não estão falando 
sobre a possibilidade lógica, meramente. Eles insistem que precisamente 
desta forma as pessoas podem ser realmente levadas a fazer o que é 
moralmente correto. Que através disto elas podem, de certa forma, serem 
convencidas a agirem corretamente. 

Em que sentido é racional agir de acordo com a lei autoimposta? 
Ainda que Kant distinga os usos da razão e coloque que, além do ser 
racional que age moralmente através de sua razão utilizada de forma 
transcendental, são possíveis outros usos dessa faculdade, como derivar a 
obrigação racional de agir de acordo com a lei moral? Seria o caso de que 
alguém que age de outra forma que não autolegislando-se nos termos 
kantianos de liberdade possa ser acusado de estar sendo irracional? 

Para os neokantianos, o verdadeiro e o bom seriam ambos paralelos 
com respeito à concordância racional – ou seja, crer que uma proposição é 
verdadeira e aceitá-la como sendo verdadeira. A definição de racionalidade 
dos neokantianos, se aceita, lida com o problema da natureza nãoverificável 
das asserções morais22: ser racional é aquiescer ao verdadeiro e ao bom. 
Concordamos com a declaração “matar pessoas inocentes sem motivo é 
errado”, de forma a aceitarmos isto como objetivamente bom. Quando 
concordamos e efetivamente deixamos de fazer isto (não matamos pessoas 
porque objetivamente concordamos que esta regra é algo bom), estamos 
sendo racionais em nossa atitude. 

A discussão ganha um novo terreno: ela passa a considerar atitudes 
e comportamentos e também nosso julgamento destas ações alheias. Ao 
																																																													
22 Tocaremos neste problema em seguida. 
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que parece, há implícita por detrás desta discussão a tentativa de lidar com 
uma noção de natureza humana que Kant não parecia ter em mente ao 
pensar a questão da motivação. Pode-se acusar, ainda, que as objeções 
que estes pontos de vista direcionariam a Kant não levam em conta a 
natureza ideal de sua teoria e que os neokantianos estão precisando lidar 
com as mesmas por conta de sua má compreensão das intenções teóricas 
do autor, incompreensões as quais geram estes problemas. 

A promessa dos neokantianos é uma forma de motivação 
independente dos desejos/natureza dos desejos, de forma a aliar a ação 
desinteressada com uma natureza de certo modo egoísta. Segundo 
Thomas, desde Darwin e A Origem das Espécies “[...] parece que a 
afirmação de que a estrutura motivacional das pessoas é autointeressada é 
uma idéia candidata a ser elevada a verdade metafísica”23. 

Neste cenário, somado à visão humeana da motivação, não vemos 
como possa sobrar espaço para pensar de que modo podemos, como os 
neokantianos desejam, levar alguém, através da razão a deixar seu 
autointeresse de lado, pois pode ser o caso de que ambas as coisas são 
verdadeiras ao mesmo tempo: (1) é o desejo e não a razão que leva as 
pessoas a agirem; (2) os desejos das pessoas são essencialmente 
antointeressados. 

Não é nova a tentativa de conciliação entre interesses egoístas e 
bens que tenham uma natureza universal – os quais sempre são buscados 
com auxílio de empreendimentos racionais. Thomas apresenta Thomas 
Nagel e John Rawls, teóricos os quais partem, em suas teorias, do ponto de 
que “...indivíduos já possuem autointeresse, para só depois seguirem para 
suas teorias nas quais argumentam em favor de ações em prol de outras 
pessoas. Ambos argumentam que os indivíduos de natureza egoísta 
podem, racionalmente, virem a aceitar uma moral altruísta”24. 

Retomando o que é ser racional. “Ao assentir à verdade de uma 
proposição – ou seja, crer que ela é verdeira e aceitá-la como tal - uma 
pessoa faz isto ao menos na medida em que seu comportamento é guiado 
por tal coisa.” Segundo Wolf25, o bom e o correto são paralelos com relação 
à concordância racional. O que significa racionalidade neste contexto? 
Segundo Thomas, pode ser compreendida de duas formas: 1) concepção 

																																																													
23 THOMAS, 1988, p.370, tradução nossa. 
24 THOMAS, 1988, p.370, tradução nossa. 
25 Apud THOMAS, p.371. 
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minimizada – enquanto uma racionalidade econômica ou 
instrumentalizadora; 2) concepção da saúde mental – uma pessoa racional 
nesta concepção, está em plena posse de suas faculdades (distingue 
fantasia de realidade). De acordo com Thomas, o uso de Kant se referiria à 
segunda. E é ela que é usada na conexão entre verdade e racionalidade 

Vejamos o problema com sua segunda possibilidade de uso: se a 
pessoa discorda de uma proposição óbvia e verificadamente correta, pode-
se dizer que ela tem algum “problema” em sua mente. Pessoas 
mentalmente saudáveis não discordam da verdade objetiva da proposição 
“Jatos supersônicos andam mais rápido que carros” (proposição claramente 
descritiva). Há um critério assim para chegarmos igualmente ao bom? 
Desde a caracterização da falácia naturalista de Hume, pode-se dizer que 
não. 

Contudo, alguém que faz o mal em frequência suficiente para se 
dizer que possui caráter ruim (enquanto ser racional, está consciente de 
fazer o mal) tem intenções de agir assim: ele é capaz de reconhecer o bom, 
mas se nega a fazê-lo. “Às vezes [ou quase sempre] o fato de alguém ser 
mal não pode ser atribuído a uma falha cognitiva ou de motivação”26. 
Também é o caso de que às vezes atribuímos às circunstâncias ao redor da 
pessoa o fato de ela possuir um mal caráter. “.. suas circunstâncias 
impediram que o Bom tivesse peso motivacional em sua vida”27. Também 
não é o caso de que venhamos a duvidar da racionalidade de alguém que 
tivesse escravos, por mais errado que isto seja. 

Ainda resta o primeiro uso da racionalidade. Do ponto de vista do 
liberalismo filosófico, temos o exemplo de Rawls que reduz sua teoria a 
bens básicos (auto-respeito e liberdade), uma teoria poderosa por sua 
simplicidade (e até mesmo, pode-se dizer, elegante). Com o auxílio de 
instrumentos teóricos que buscam imparcialidade, universalidade, 
objetividade, tais como o véu da ignorância, Rawls pretende que seu 
argumento atinja interesses da forma mais ampla possível – o autor possui 
perspectivas fortes de universalização por detrás de seu empreendimento 
teórico, o que se revela uma argumentação simples (do ponto de vista da 
motivação), onde parece evidente que os indivíduos iriam aquiescer às 
proposições da mesma.. Porém, mesmo após esta argumentação, o autor 
reconhece que não há ponto a partir do qual ele possa criticar os indivíduos 
																																																													
26 THOMAS, 1988, p.373, tradução nossa. 
27 THOMAS, 1988, p.373, tradução nossa. 
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e suas preferências por não interessarem-se por sua teoria. O que podemos 
compreender é que embora Rawls reduza o número de bens e, ao fazer 
uma teoria econômica tal, tenta assim torná-la o mais abrangente, universal 
possível, ele ainda não pode acusar de racionalidade alguém que recuse 
sua Teoria da Justiça. 

A racionalidade econômica é puramente uma noção subjetiva. Ela 
está inextricavelmente ligada às preferências subjetivas de cada 
indivíduo. A imparcialidade não consegue dizer como deveríamos 
ser moralmente no fim das contas, não há um ponto vantajoso 
objetivo a partir do qual as preferências das pessoas podem ser 
normativamente avaliadas, questões de consistência e afins28. 

Soluções ou novas formas de problematização 
Ao que podemos ver, por detrás destas disputas há uma grande 

divergência entre noções de natureza humana, razão e psicologia da ação 
as quais encontram sua fonte em grande parte nas diferenças entre as 
teorias de Kant e Hume, e as enfrentadas contemporaneamente pelos 
neokantianos. 

Podemos defender que as ações humanas são sempre 
autointeressadas, e mesmo quando aparentemente altruístas, refletem 
apenas uma natureza hobbesiana, que busca em última instância proteger 
a si. Podemos defender o oposto, uma visão a partir da qual são possíveis 
ações genuinamente desinteressadas, ancoradas somente na motivação de 
executar a ação correta derivada da autolegislação. A disputa acerca deste 
ponto de partida deve fundamentalmente anteceder o debate moral, pois de 
outra forma, o confronto entre teorias externalistas e internalistas da 
motivação será impossível, pois as formulações teóricas se tornarão 
incomunicáveis por se comprometerem e partirem de pressupostos 
totalmente diferentes. No confronto direto, as críticas humeanas nunca 
parecerão respondidas. 

Anitta Superson é uma teórica que reflete sobre os diferentes tipos 
de ceticismo com relação à moral. Seu trabalho chama atenção para este 
fato que parece demonstrar que, antes de tentar defender uma tese positiva 
acerca da motivação, devemos nos perguntar especificamente com qual 
tipo de cético estamos tratando. Ela diz partir de um ponto de vista 
inovador, reorganizando o campo de debate: o cético, na filosofia moral 
																																																													
28 THOMAS, 1988, p.376, tradução nossa. 
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tradicional, entraria na discussão sempre de modo que seu confrontamento 
seja colocado como instrumento heurístico para a defesa de uma teoria 
moral que já estava sendo defendida pelo autor. Superson propõe não partir 
da defesa de nenhuma teoria moral, e pensar primeiramente em que se 
configura exatamente a posição do cético que temos que encarar. Como 
podemos ver, o debate se complica quando o enfrentamento de duas 
teorias se torna impossível, pois elas partem de pontos básicos diferentes – 
fundamentam e buscam justificar a moral por outras vias de valoração – e 
isso as torna incomunicáveis 

Garrard e McNaughton (1998) colocam que tentar discutir com 
teorias da motivação de fundo humeano acerca de quais estados 
psicológicos são os que portam motivação já seria ceder demais para seus 
propósitos, e chamam a a atenção para o uso do termo “razão” em pelo 
menos dois sentidos: a) denominando sentenças normativas sobre o que 
devemos fazer e b) em sentenças explicativas sobre porque agimos como 
agirmos “o conceito de razão para uma ação se encontra em um ponto de 
intersecção, por assim dizer, entre a teoria da explicação das ações e a 
teoria de sua justificação”29, o que corresponde à afirmação de Korsgaard 
de que a razão para se fazer algo e o motivo para fazê-lo podem ser os 
mesmos.  

Garrard e McNaughton (1998) possuem uma solução para escapar 
do realismo moral e não cair na necessidade de haver um fato para explicar 
a razão da ação. Eles desejam defender um internalismo moral e uma visão 
cognitivista da motivação, onde, se um agente acredita que possui um 
motivo [reason] para A, então ele está motivado para fazer A. Desejam 
construir uma visão clara do que seja a motivação, diferente do internalismo 
clássico, onde já há uma conexão interna direta entre o juízo moral e a 
vontade que fica inexplicada. Assim, depositam a motivação em algo 
verificável diferente de um fato moral, em um estado psicológico: um estado 
cognitivo de crença em ter uma razão. 

Contudo, toda filosofia moral precisa lidar com a ampla e difícil 
questão “Porque deveríamos ser morais?”, que reflete uma necessidade de 
justificação da moral em si. Nos resta o seguinte problema: não parece 
possível entrar nesta discussão sem já carregar um “porque” explicativo em 
mente que se comprometa com teses em inúmeras esferas, bem como 
sobre a natureza humana e o que é o bom, por exemplo. 
																																																													
29 WOODS apud GARRARD & MCNAUGHTON, 1972, p.47. 
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O NATURALISMO POLÍTICO DE ARISTÓTELES 
 

Marina Leal Barão* 
 
 
 
O Livro X 9 da Ética a Nicômaco de Aristóteles é uma introdução à 

sua obra Política, nele se percebe uma breve explicação do que Aristóteles 
viria a trabalhar na Política e é por esta razão que o estudaremos, para 
assim compreender o pensamento aristotélico acerca de questões como: a 
escravidão natural, sobre o papel do legislador na pólis e do homem como 
um animal político por natureza. No Livro X 9 Aristóteles nos esclarece que 
é muito difícil para um jovem possuir hábitos e atitudes virtuosas porque 
geralmente na infância as crianças não convivem sob as leis apropriadas. 
As leis são necessárias porque viver virtuosamente não atrai muitos 
homens: “Por essa razão tanto a maneira de criá-los como as suas 
ocupações deveriam ser fixados pela lei; pois essas coisas deixam de ser 
penosas quando se tornam habituais”1. Aristóteles afirma que apenas bons 
ensinamentos quando jovens não bastam, a necessidade está em leis que 
se estendam durante toda a vida dos cidadãos, desde a infância, passando 
pela juventude até a idade adulta, assim, todos deveriam viver conforme as 
leis estipuladas. Pois, para ele, os homens respeitam muito mais os 
castigos e consequências do que o sentimento nobre e virtuoso.  

O filósofo afirmava que os legisladores pensavam que o homem bom 
e virtuoso, se vivesse com o pensamento firme naquilo que é nobre, ele se 
resignaria á argumentação, já o homem mau, aquele que só deseja o prazer 
seria reparado pela dor e esta dor seria oposta aos seus maiores prazeres2. 
Para ele, a lei possui o poder de coagir mesmo sendo uma norma que tem 
seu alicerce na sapiência humana. Aristóteles também dizia que os 
legisladores deveriam impulsionar os indivíduos à virtude e ao sentimento 
de nobreza. 

Do que ficou dito parece concluir-se que ele poderia fazê-lo melhor 
se se tornasse capaz de legislar. Porquanto o controle público é 
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1 ARISTÓTELES, 1973, 1179b 35-40. 
2 Cf. ARISTÓTELES, 1973, 1180a 10. 
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evidentemente exercido pelas leis, e o bom controle pelas boas 
leis3. 

Aristóteles questiona como e de quem se pode aprender a legislar, 
aparentemente será dos membros do Estado, mas ele chega à conclusão 
de que não é suficiente somente conhecer a política, é necessário também 
possuir experiência, pois sem a experiência nenhum homem possuirá o reto 
discernimento (exceto se o individuo possuir um dom espontâneo e natural). 
Ressalta que os estudiosos das leis devem se preocupar em porque 
algumas leis são bem aplicadas e outras não, e quais são as influências 
que fazem com que o Estado se preserve ou se destrua, só a partir dessas 
informações se poderiam definir qual é a melhor constituição e quais leis 
cabe usar na construção da melhor constituição possível. 

Para ser legislador ou governante é necessário ser virtuoso, mas 
para ser um homem virtuoso, não basta apenas saber o que é a virtude, é 
necessário a possuir em si e a por em prática, só assim se tornará um 
homem bom: “Ora, alguns pensam que nos tornamos bons por natureza, 
outros pelo hábito e outros ainda pelo ensino”4. Ele ressalta que a parte em 
que a natureza contribuía para estabelecer um homem bom não dependia 
do próprio indivíduo, mas de causas divinas que eram intrínsecas ao 
cidadão que realmente fosse presenteado com tamanha sorte. Sobre a 
argumentação e ao ensino, para Aristóteles eles não têm um controle sobre 
todos os homens, entretanto é necessário cultivar a alma por meio dos 
hábitos5. Na perspectiva de Aristóteles, um caráter que tem empatia pela 
virtude, amará o nobre e repudiará o indigno. Aquele que tem empatia pela 
virtude e se empenha em incentivar a melhora do indivíduo, é o homem 
capaz de legislar. Mas, tornar um indivíduo melhor não é uma tarefa fácil 
para nenhum homem, mas se torna mais viável para aqueles que sabem e 
têm a consciência de que é uma tarefa que exige muita cautela e cuidado. 

No livro I da Política, analisa que toda a cidade é uma comunidade e 
que toda e qualquer comunidade é formada para buscar um bem. Partindo 
desse pressuposto, Aristóteles constata que já que todas as comunidades 
visam algum bem, a comunidade mais plena será aquela que mirar o maior 
bem de todos. Essa comunidade plena é o resultado da formação de 

																																																													
3 ARISTÓTELES, 1180a 30-35. 
4 ARISTÓTELES, 1973, 1179b 20-22. 
5 ARISTÓTELES, 1973, 1179b, 25. 
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diversas famílias, onde diversas famílias formam uma aldeia e onde 
diversas aldeias formam uma cidade. 

Para compreendermos porque na perspectiva aristotélica o homem é 
um animal político por natureza, ou seja, sua natureza se realiza na pólis, 
vamos analisar as relações de poder dos indivíduos e suas funções: um 
homem pode ser um senhor da casa se governar várias pessoas, um 
senhor de escravos se governa pouca gente, ou um rei ou governante se 
governa muitas pessoas. Aristóteles sinaliza que se devem analisar todas 
as partes do todo para que se possam compreender as competências 
diferentes de cada função pré-estabelecida, incluindo as pequenas partes, 
por isso, começaremos a analisar a formação da sociedade desde a 
formação da família.  

Em primeiro lugar, aqueles que não podem existir sem o outro 
devem formar um par. É o caso da fêmea e do macho para procriar 
(e isto nada tem a ver com uma escolha já que, como nos animais e 
nas plantas, a necessidade de progenitura é, em si, um facto 
natural)6. 

Fato natural, para Aristóteles, abarca também a questão daquele 
que, por natureza manda e daquele que também por natureza obedece. 
Para ele, aquele que usa o seu intelecto para comandar é naturalmente um 
senhor e governante, já aquele que usa da sua força física para trabalhar, é 
um escravo por natureza7. 

Sobre a família, Aristóteles compreende que ela foi formada 
conforme a natureza para satisfazer as necessidades diárias. O primeiro 
elemento da pólis é a família, ela tem seu surgimento a partir do vínculo de 
um casal e se consolida quando os filhos deste casal nascem e assim 
constituem uma família. O propósito da família como o eixo principal da 
pólis é atender as necessidades do dia-a-dia. Já a aldeia é a primeira 
comunidade gerada pela soma de diversas famílias para suprir as 
necessidades que estão para além das necessidades do dia-a-dia. Ela se 
caracteriza por ser a soma de diversas famílias, a aldeia é conduzida por 
um poder semelhante ao paterno. Naturalmente, a família é governada pelo 
membro mais velho, assim ocorre também nas aldeias. A cidade é uma 

																																																													
6 ARISTÓTELES, 1998, 1252a 25-29. 
7 ARISTÓTELES, 1998, 1252b 5-10. 
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comunidade plena e inteira, é constituída por diversas aldeias e incide em 
uma total autossuficiência. 

Formada a princípio para preservar a vida, a cidade subsiste para 
assegurar a vida boa. É por isso que toda a cidade existe por 
natureza, se as comunidades primeiras assim foram. A cidade é o 
fim destas, e a natureza de uma coisa é o seu fim, já que, sempre 
que o processo de gênese de uma coisa se encontre completo, é a 
isso que chamamos a sua natureza, seja de um homem, de um 
cavalo, ou de uma casa. Além disso, a causa final, o fim de uma 
coisa, é o seu melhor bem, e a autossuficiência é, simultaneamente, 
um fim e o melhor dos bens. Essas considerações evidenciam que 
uma cidade é uma daquelas coisas que existem por natureza e que 
o homem é, por natureza, um ser vivo político8. 

Aristóteles afirma que é muito fácil perceber porque o homem, 
diferente dos outros animais, é um ser vivo político, essa característica se 
dá pelo fato de somente o homem, em toda a natureza, possuir a palavra.  

[...] o discurso, por outro lado, serve para tornar claro o útil e o 
prejudicial e, por conseguinte, o justo e o injusto. É que, perante os 
outros seres vivos, o homem tem as suas peculiaridades: só ele 
sente o bem e o mal, o justo e o injusto; é a comunidade destes 
sentimentos que produz a família e a aldeia9. 

O filósofo crê que o todo sempre antecede as partes, é por isso que 
ele declara que por natureza, a pólis é anterior a família e a aldeia porque o 
homem não pode exercer suas funções naturais fora da pólis. Para 
Aristóteles, o homem é o melhor animal quando chega a sua mais absoluta 
evolução, da mesma maneira que será o pior animal se for distanciado das 
leis e da justiça. 

É evidente que a cidade é, por natureza, anterior ao indivíduo, 
porque se um indivíduo separado não é autossuficiente, 
permanecerá em relação à cidade como as partes em relação ao 
todo. Quem for incapaz de se associar ou que não sente essa 
necessidade por causa da sua autossuficiência, não faz parte de 
qualquer cidade, e será um bicho ou um deus10. 

																																																													
8 ARISTÓTELES, 1998, 1252b 29-1253a 3. 
9 ARISTÓTELES, 1998, 1253a 10-15. 
10 ARISTÓTELES, 1998, 1253a 25-30. 
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Referente à pólis, para Aristóteles, ela sempre deveria buscar um 
bem maior porque engloba comunidades menores. A pólis possui um poder 
diferente do poder da família e da aldeia, posto que não é um poder 
considerado paterno, mas um poder caracterizado como político. Na visão 
aristotélica, a pólis é um conjunto e cada indivíduo habitante da pólis 
representa uma parte do todo. Sobre o legislador da pólis, este deveria ser 
um homem que tinha de possuir total conhecimento sobre a natureza da 
pólis, da constituição, do regime constitucional e de todas as questões 
referentes à politéia.  
O naturalismo político: como o homem realiza sua natureza política? 

O estudioso do pensamento aristotélico, Fred Miller, nos esclarece 
alguns pontos acerca do naturalismo político de Aristóteles, para o filósofo o 
poder político e a pólis são naturais. A comunidade superior à família e a 
aldeia é a pólis e se caracteriza por ser absolutamente autossuficiente, ela 
têm o dever de assegurar a vida boa, porque só existe em função da 
família. É somente através da pólis que se pode atingir um nível 
considerável de autossuficiência que leve ao alcance da eudaimonia. Miller 
elucida três afirmações que Aristóteles fez sobre a natureza e a pólis, que 
são: a primeira é que a pólis existe por natureza porque é o seu próprio fim 
e com ela se atinge a autossuficiência; a segunda é que por natureza os 
homens são animais políticos por natureza, porque para Aristóteles a 
natureza nunca fará nada em vão, por isso ela muniu os homens com o 
discurso para que assim eles pudessem propagar conceitos morais, como a 
justiça, que é a base da família e da pólis; a terceira afirmação é que 
naturalmente a família e a aldeia antecedem a pólis porque os indivíduos 
sós não são autossuficientes, sendo assim, não podem cumprir suas 
funções naturais fora da politéia. 

A partir dessas três afirmações, Miller nos mostra que Aristóteles 
conjugava ainda uma quarta, a pólis é uma criação da mente humana11. e 
"este grande benfeitor é, evidentemente, o legislador, para o sistema 
jurídico da cidade tornar os seres humanos justos e virtuosos e levantá-los 
a partir do selvageria e brutalidade em que, de outra forma definhar”12. 

Miller enfatiza que o naturalismo político de Aristóteles é complexo 
porque ele não explicou qual o sentido que empregou na palavra “natureza”. 
																																																													
11 Cf. MILLER, 2012, p.37. 
12 ARISTÓTELES, 1998, 1253a 29-39. 
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Se empregarmos o sentido literal da palavra, natural seria algo que tivesse 
as características, por exemplo, de uma planta. Entretanto, se assim fosse, 
sua teoria de certa maneira não faria sentido, por isso, se presume que 
Aristóteles empregasse o termo em outro sentido, mais amplo. 

Inversamente, o naturalismo político de Aristóteles pode ser 
entendido, conforme Miller, de um modo que resolva possíveis dificuldades. 
Como? A resposta de Miller reside na assunção de que há uma inclinação 
natural dos indivíduos a viver em comunidade “em vista de fins naturais”, 
mas estas inclinações devem ser atualizadas e o serão pelo legislador cujo 
o papel é elaborar boas leis, enfim, uma boa constituição, garantindo a 
realização das mencionadas inclinações. 

Fred Miller crê ser este o papel do legislador na pólis, para 
Aristóteles, na medida em que o legislador é a causa dos benefícios da 
politéia, pois sem o legislador não seria possível a criação da constituição e 
sem a constituição não seria possível exercer a justiça e a virtude, somente 
uma boa constituição garante esses valores. Se a constituição estiver em 
uma condição natural (condição natural é aquela que permite que membros 
da pólis executem suas funções naturais, através de uma boa constituição) 
então ela é correta e justa. O responsável pela elaboração da boa 
constituição, para assim assegurar a boa vida é o legislador. O artesão, o 
educador e o legislador devem usar a política para suprir o vazio deixado 
pela natureza, mas ainda devem segui-la. 

 A importância do legislador é reafirmada por Bodéüs (1982), em 
outros termos, para além da realização da natureza política do homem. Ele 
sustenta que é o legislador o responsável por estabelecer a união da ética e 
da política pela mesma razão sustentada por Miller: ele, ao perpetrar boas 
leis, e uma boa constituição, permitirá aos indivíduos a realização da 
virtude. Saliento que os indivíduos não terão como realizar as suas 
inclinações naturais se não houver uma constituição que perpetue a justiça. 
Aristóteles ainda ressalta que os indivíduos precisam desenvolver suas 
capacidades morais dentro da pólis para assim conseguirem realizar os 
seus fins naturais, entretanto, as capacidades morais só se desenvolverão 
em uma pólis que seja governada pela lei e pela justiça. 
A escravidão natural 

Se Aristóteles sustenta o caráter natural da pólis, bem como a 
naturalidade política do homem, ele adentra em um território extremamente 
movediço ao postular a existência da escravidão por natureza, pois na 
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concepção de Aristóteles, a escravidão é natural porque há indivíduos que 
nasceram com capacidades intelectuais mais ativas e por isso são, por 
natureza, governantes e senhores, há também os que nasceram com força 
física para se dedicar ao trabalho, esses são os chamados escravos por 
natureza, nasceram para serem governados e não para governar. 

Na sua teoria da escravatura, Aristóteles analisa a formação da 
família, ela é formada por homens livres e escravos. “[...] o escravo é uma 
espécie de propriedade viva e todo o ajudante é como que o primeiro de 
todos os instrumentos”13. A diferença entre senhor e escravo, é que o 
senhor só será senhor se for senhor de um escravo e nunca irá pertencer a 
um escravo, já o escravo não é somente escravo do seu senhor como 
também lhe pertence.  

Aquele que, por natureza, sendo humano, não pertence a si próprio 
mas a outrem, é escravo por natureza. Um ser humano pertence a 
outro se, apesar de humano, for um objeto de propriedade; e uma 
propriedade é um instrumento destinado à acção e com existência 
autônoma14. 

Aristóteles se questiona se existem ou não homens que, por 
natureza, possuem a sua índole de escravo, ou se ao inverso, toda a 
escravidão é oposta à natureza. Para ele, governar e ser governado são 
questões essenciais para o bom andamento da pólis, ele afirma que é a 
partir do nascimento de um homem que se designa se um homem terá a 
missão de ordenar ou de ser ordenado. 

O homem é formado pela alma e pelo corpo físico, segundo o 
filósofo, a alma é o governante e o corpo é o governado. “É evidente que é 
não só natural como também benéfico para o corpo ser governado pela 
alma, tal como a parte afectiva pela inteligência e pela parte que possui a 
razão”15. Ele acreditava que a natureza já procurava ajustar o físico dos 
homens livres para ser diferente do físico dos escravos, para os escravos 
era necessário um corpo mais forte para os serviços mais árduos, os 
homens livres não necessitam de um bom porte físico porque são 
destinados para a vida de cidadão da pólis. “Mas o oposto também ocorre 

																																																													
13 ARISTÓTELES, 1998, 1253b 32-33. 
14 ARISTÓTELES, 1998, 1254a 13-17. 
15 ARISTÓTELES, 1998, 1254b 5-8. 
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com frequência; há escravos com corpos de homens livres e outros com 
almas”16. 

Entretanto, na visão aristotélica os homens livres dos escravos não 
se diferenciavam somente pelo porte físico, se assim fosse, os homens 
seriam escravos uns dos outros. Por isso, fica claro que, Aristóteles 
acreditava que a escravidão natural para os escravos não só era apropriada 
como também era justa. Ele sinaliza que há também muitas controvérsias 
acerca da escravatura, mas que ninguém pode dizer que alguém é escravo 
se o indivíduo não merece. Assim, na Grécia não se poderia afirmar que um 
grego poderia ser um escravo, somente os bárbaros poderiam ser 
chamados assim. É importante lembrar que um senhor será um senhor de 
escravos não porque os adquiriu, mas porque sabe usá-los de maneira 
correta para o serviço. 

Por fim, saliento a necessidade de observar mais minuciosamente os 
pontos levantados ao longo deste ensaio, pois, por exemplo, existem 
distintas abordagens sobre o significado aristotélico acerca da escravidão 
natural, bem como das outras perspectivas abordadas, o que 
evidentemente não pode ser levado a termo neste espaço. 
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COGNITIVISMO SOBRE RACIONALIDADE PRÁTICA 

 
Matheus de Lima Rui* 

 
 
 
Introdução 

Quando raciocinamos sobre qual ação realizar formamos uma 
intenção em direção à ação correta. A “intenção” é o estado mental 
geralmente entendido como aquilo que é característico do raciocínio prático, 
em contraste com o raciocínio teórico. Se no âmbito teórico nosso objetivo é 
ter crenças justificadas, do lado prático temos o objetivo de formar uma 
intenção racional. Quando afirmamos que uma intenção, ou crença, é 
racional, significa que ela cumpriu todos os requisitos (exigências) que a 
racionalidade nos impõe, como agentes dotados da capacidade de ser 
racional. É a racionalidade que fornece as regras do raciocínio correto. 
Desse modo, a distinção entre racionalidade prática e teórica será traçada 
na distinção entre normas que se aplicam a intenção e normas que se 
aplicam a crença, respectivamente. 

Como ponto de partida, entendemos a racionalidade prática como a 
capacidade humana reflexiva para resolver questões sobre qual atitude 
tomar. À expressão dessa capacidade damos o nome de raciocínio prático. 
E é pelo raciocínio que conhecemos algo sobre essa capacidade. O 
raciocínio é uma atividade mental, enquanto a racionalidade é uma 
capacidade; ou poderíamos dizer, a idealização de uma capacidade. 
Podemos ser mais ou menos racionais, conforme satisfazemos e 
desenvolvemos mais ou menos essa capacidade, conforme cumprimos 
melhor ou pior as exigências da racionalidade. 

Nosso problema surge com a tentativa de Michael Bratman, na obra 
Intentions Plans and Practical Reason (1987), de desenvolver uma ampla 
teoria da ação e da racionalidade prática, onde o autor argumenta em favor 
uma “teoria do planejamento” (planning theory) para explicar como os 
agentes formam intenções para ações futuras e como tais intenções 
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desempenham um papel fundamental como elementos básicos de nosso 
planejamento. Tais intenções são partes de grandes “planos” que possuem 
um papel de coordenação e organização de nossas vidas através do tempo. 
Para isso, o autor sustenta que intenções (em contraste com desejos) são 
estados mentais legítimos e estão sujeitos a distintas pressões racionais. 
Para Bratman, existem dois requisitos fundamentais da intenção que 
determinam a racionalidade de um plano: o requisito de consistência e o 
requisito de coerência meios-fins1.  

O requisito de consistência, afirma que não é racionalmente 
permitido formar intenções que sejam contraditórias, ao mesmo tempo, 
entre si, e com as crenças do sujeito. Já o requisito de coerências meios-
fins afirma que não é racionalmente permitido formar uma intenção para um 
fim e, ao mesmo tempo, não formar a intenção para o meio necessário para 
a realização daquele fim. Esse é o famoso princípio instrumental da 
racionalidade prática. O “cognitivismo sobre racionalidade prática”2 foi o 
nome dado por Bratman (1999) para os defensores da tese de que todos os 
requisitos da racionalidade – especificamente, de consistência e coerência 
meios-fins - que se aplicam à intenção são derivados do raciocínio teórico, 
isto é, dos requisitos racionais da crença3. Tal posição é rival a teoria do 
planejamento de Bratman por não atribuir à intenção nenhum papel legítimo 
na determinação da racionalidade ou irracionalidade da decisão, visto que 
tais padrões de correção seriam derivados da racionalidade da crença, isto 
																																																													
1 Capítulo 2 da obra citada. 
2 Bratman desenvolve essa definição em seu artigo Cognitivism about Practical Reason 
(1999). Para evitar alguns equívocos, é importante esclarecer alguns pontos acerca dos 
termos aqui utilizados. Embora Bratman tenha chamado de “Cognitivismo sobre Razão 
Prática” [em uma tradução literal] a tese aqui discutida, a maioria dos autores continuaram 
fazendo referência a essa tese utilizando o termo “Racionalidade” ao invés de “Razão”, 
devido à ambiguidade que o termo “razão” traz. É importante ressaltar que “razão” é o termo 
utilizado tanto para se referir àquele substantivo que é a versão singular da forma plural 
“razões”, como para se referir aquele substantivo que não possui uma forma no plural, e trata 
“razão” como sinônimo de racionalidade. O primeiro uso de razão/razões é um uso normativo 
do termo, o qual não desempenha um papel central aqui. O segundo uso de razão como 
sinônimo de racionalidade é o que verdadeiramente nos importa, e é esse sentido de razão 
utilizado no título do texto de Bratman. Assim, continuo chamando a tese formulada por 
Bratman de “Cognitivismo sobre Racionalidade Prática”. 
3 É importante ressaltar que “cognitivismo” aqui não possui qualquer relação com a posição 
metaética que detém o mesmo nome. Assim, dentro desse problema, aqueles que negam a 
tese dos cognitivistas não são chamados de não-cognitivistas, mas meramente de opositores 
à tese cognitivista.  
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é, da racionalidade teórica. Para o autor, a visão cognitivista é problemática, 
e é mais plausível ver tais normas da racionalidade como normas 
fundamentalmente práticas que são partes de nosso sistema de 
planejamento e tão importantes para nossas vidas (1999, p. 30). 

Faz-se necessário enfatizar aqui um aspecto determinante para a 
caracterização de uma intenção, ou crença, racional, tal como será 
sustentado aqui: a racionalidade de uma intenção, ou crença, só pode ser 
determinada pelas relações internas entre os estados mentais do sujeito 
que delibera. Essa é a tese da “sobreveniência da racionalidade sobre o 
mental”4. Dado que a racionalidade humana é aqui definida como a 
capacidade humana de alterar estados mentais através do raciocínio, 
aspectos externos aos estados mentais atuais do sujeito não podem 
significar uma mudança na racionalidade (ou irracionalidade) da decisão. 
Isto é, se sua mente em determinada situação possui as mesmas 
propriedades do que em outra situação, então você é racional em uma 
situação no mesmo grau em que é racional na outra. Por exemplo, suponha 
que você esteja hospedado no segundo andar de um hotel e, nesse tempo, 
acidentalmente, ocorre um incêndio no prédio. Os primeiros andares já 
estão tomados pelas chamas. As únicas saídas disponíveis para os andares 
inferiores estão bloqueadas pelo fogo, e a única opção de sobreviver ao 
incêndio é que você salte pela janela, mesmo que isso lhe custe ferimentos 
sérios. Agora suponha que em seu quarto do hotel, você tranquilamente 
assiste TV em um volume alto, e nada do que está acontecendo fora de seu 
quarto é capaz de lhe informar sobre a situação atual do prédio. Ninguém 
diria que um indivíduo saltando do segundo andar de um prédio sem 
qualquer razão seria uma atitude racional. Assim, a racionalidade de uma 
decisão sobrevém aos estados mentais do sujeito no momento em que 
delibera.  

Além da tese da sobreveniência da racionalidade sobre o mental, se 
uma posição cognitivista sobre a racionalidade prática for a melhor 
explicação para os requisitos racionais da intenção, então, estaremos 
estendendo a tese da sobreveniência da racionalidade sobre o mental, e 
estreitando ainda mais o escopo da racionalidade com a tese da 
“sobreveniência da racionalidade prática sobre a teórica”. Isto é, se todos os 
requisitos que se aplicam a intenção são requisitos que se aplicam da 
																																																													
4 Tal tese é desenvolvida por Wedgwood (2002), e também endossada por Broome (2013, 
p.151). 
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mesma maneira à crença, então a racionalidade prática sobrevém à 
racionalidade teórica, e qualquer aparente falha ao raciocinar com fins 
práticos são, na verdade, falhas da racionalidade teórica.  

O cognitivista sobre a racionalidade prática deve explicar, em um 
primeiro momento, como intenções envolvem crenças, isto é, como ter a 
intenção para A envolve alguma crença sobre A (sendo A um conteúdo 
qualquer sobre um ação futura). O modo como essa relação ocorre 
exatamente não é incontroverso, e, como será exposto, vários autores 
sustentam posições distintas. O segundo passo para o cognitivista é 
mostrar que sua reposta para o primeiro item consegue explicar como 
exatamente uma falha na racionalidade de uma intenção é, na verdade, 
uma falha na racionalidade de uma crença.  
1- Como intenção envolve crença 

Não é difícil pensar que uma afirmação do tipo “eu tenho a intenção 
de fazer A, mas sei que não farei A” possui um caráter paradoxal5. Dado 
que conhecimento implica crença, podemos dizer que ter uma intenção para 
algo implica, de alguma forma, uma crença sobre isso6. Nesse momento, o 
teórico cognitivista deve explicar como intenção implica crença. Trata-se de 
uma investigação de filosofia da mente, ao explicar a constituição e função 
desses mencionados estados mentais, e de uma investigação da filosofia 
da linguagem, ao esclarecer o significado ordinário do uso de “intenção” e 
“crença”. Há várias maneiras diferentes de compreender essa relação7, irei 
apresentar apenas duas formas mais comum.  

Em seu artigo Intention, Belief, Practical, Theoretical (2009), Bratman 
classifica alguns tipos de defensores da tese cognitivista, principalmente 
entre “Cognitivismo Forte” e “Cognitivismo Fraco”. O objetivo de Bratman é 
mostrar que cada uma das versões do cognitivismo é insustentável, e assim 
reforçar sua posição inicial, desenvolvida na obra anterior, de que intenções 
são estados mentais legítimos, irredutíveis, e que desempenham um papel 

																																																													
5 Valleman (2014) sustenta que essa afirmação é um exemplo Moore-paradoxal, do mesmo 
modo que “Chove, mas não acredito nisso”.  
6 Um exemplo bem conhecido sobre essa relação paradoxal entre intenção e crença pode 
ser encontrado no famoso “paradoxo da toxina”, desenvolvido por Kavka (1983).  
7 Adams (2007) apresenta uma ampla taxonomia das possibilidades de compreender a 
relação entre crença e intenção nos diversos autores que discutem contemporaneamente o 
problema.  
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no raciocínio prático que não pode ser determinado pelo papel que a crença 
desempenha no raciocínio teórico.  
1.1- O cognitivismo forte 

O primeiro tipo de tese aqui apresentada é chamada por Bratman 
(1999) de “Cognitivismo Forte”. Os principais nomes a favor dessa tese são 
Gilbert Harman, David Velleman, e Kieran Setiya8. De modo geral, esses 
autores sustentam que ter a intenção para A é o mesmo que ter um tipo 
especial de crença de que fará A (sendo A uma ação qualquer). O 
cognitivismo forte sustenta que ter uma intenção para A, é nada menos do 
que estar disposto a trabalhar, em seu raciocínio prático, com o fato de que 
fará A, de modo que seja responsivo à evidência e regulado por verdade. 
Formalizando, essa posição sustenta uma tese da seguinte forma: “Strong 
Belief Thesis: Ter a intenção para A, implica em acreditar que A será 
realizado”9. 

Pretendo apresentar aqui brevemente apenas o modo como Harman 
em Practical Reasoning (1976) argumenta em favor dessa posição10. 
Segundo, alguém intencionalmente vence um jogo de xadrez ou acerta um 
alvo somente se sabe que irá fazer isso. Mas, como já foi dito, saber 
envolve crer. Em tais casos, então, alguém somente tem a intenção de 
vencer um jogo se acredita que irá fazê-lo11. Desse modo um raciocínio 
prático que afeta intenções deve, nesses casos, também afetar as crenças. 
Similarmente, raciocínio teórico deve geralmente causar um efeito sobre 
intenções, desde que, se alguém conclui que não será hábil para realizar 
aquilo para o qual possui intenção, tal conclusão deve alterar a intenção da 
pessoa. Assim, Harman afirma que na medida em que intenção envolve 
crença, raciocínio prático, e teórico, coincidem12.  

																																																													
8 Harman Practical Reasoning (1976), Change in View (1986); Velleman Practical Reflection 
(1989), What Good is a Will? (2007); e Setiya Cognitivism About Instrumental Reason (2007). 
9 Tal princípio é semelhante ao apresentado por Brunero em Cognitivism about Practical 
Rationality (2014), e decidi manter o nome utilizado por ele para o princípio. 
10 Posteriormente ao artigo publicado em 1976, Harman modifica um pouco sua visão sobre 
o modo como intenção envolve crença em sua obra Change in View (1986). Enquanto em 
seu primeiro artigo o autor se aproxima de tomar a intenção como apenas um tipo distinto de 
crença que é resultado de um raciocínio prático, em seu livro mais recente Harman defende 
uma posição mais “branda” ao afirmar apenas que intenção “envolve” crença. 
11 1976, p.434. 
12 1976, p.435. 
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O papel que a crença desempenha na intenção será importante para 
Harman explicar como o raciocínio prático deve se preocupar com um 
elemento que é fundamentalmente teórico: a coerência. Como o autor 
afirma: “coerência explanatória deve ser relevante para qualquer tipo de 
raciocínio sobre o futuro, seja ele teórico ou prático”13. Desse modo, as 
várias coisas que alguém intenciona realizar devem ser consistentes entre 
si. Se, por exemplo, alguém escolhe entre A, B, ou C, sabendo que 
somente uma dessas coisas pode ser feita, então será inconsistente ter 
intenção para A e, ao mesmo tempo, ter intenção para B, assim como seria 
inconsistente acreditar que alguém irá realizar A e que irá realizar B14. Se o 
raciocínio prático influencia a intenção, e intenção implica crença, o 
raciocínio prático também deve influenciar as crenças. 

Esse tipo de tese foi alvo de vários contraexemplos. Um dos mais 
reconhecidos na literatura foi desenvolvido por Davidson em “Intending”. 
Davidson oferece um contraexemplo que pretende mostrar que um agente 
que intenciona (intending) realizar uma tarefa difícil pode não acreditar, 
necessariamente, que realizará a tarefa. O exemplo do autor trata-se de um 
caso onde o sujeito tenta escrever com força sobre uma página de papel 
com a intenção de produzir dez cópias legíveis de carbono, e não acredita 
que terá sucesso em realizar essa tarefa15. De um exemplo assim, 
poderíamos concluir que ter a intenção para A não necessariamente 
envolve acreditar que A será feita, negando assim, o princípio Strong Belief 
Thesis sustentado pelo cognitivismo forte.  

Várias respostas a esse modelo de contraexemplo foram, e ainda 
são, desenvolvidas por diversos teóricos que se debruçam sobre o tema16. 
Entretanto, esse desdobramento vai além dos nossos propósitos. Nosso 
objetivo será apresentar como a tese cognitivista forte explica os requisitos 
da racionalidade presente na intenção como requisitos da crença. 
Entretanto, é importante notar que esse tipo de objeção à tese cognitivista 
forte levou alguns autores a sustentar uma tese mais fraca que o princípio 
Strong Belief Thesis. 

 

																																																													
13 1976, p.435. 
14 1976, p.436. 
15 2001, p.92. 
16 Harman em Change in View oferece algumas repostas ao contraexemplo formulado. Toda 
essa discussão extrapola o escopo dessa breve apresentação.  
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1.2- O cognitivismo fraco  
O Cognitivismo Fraco afirma que se o agente tem a intenção de A, 

ele deve considerar possível que ele fará A. Em outras palavras, ter uma 
intenção para fazer A implica acreditar que é possível que o agente fará A. 
Tal posição é desenvolvida principalmente por Jay Wallace17. Podemos 
formular esse princípio da seguinte maneira: “Weak Belief Thesis: ter intenção 
para A implica acreditar que A é possível”.  

Wallace chega a afirmar que alguns filósofos foram muito longe ao 
sugerir que intenções pressupõem (ou são em parte identificadas com) a 
crença de que o que alguém intenciona irá, de fato, ocorrer18. Mas como 
vimos, essa tese é controversa, e, para Wallace, desnecessária para 
explicar os requisitos racionais presentes no raciocínio prático19. Para o 
autor, é suficiente manter algo mais fraco e mais plausível, isto é, a ideia de 
que a intenção para A requer ao menos a crença de que seja possível que o 
agente faça A20. É fácil notar como o cognitivismo de Wallace escapa do 
contraexemplo de Davidson formulado anteriormente, visto que o agente 
que intenciona realizar dez cópias de carbono escrevendo mais forte sobre 
a página pode não acreditar que isso irá, de fato, se concretizar, mas 
acredita que isso é possível.  

Para Wallace, se intenção pressupõe a crença de que é possível 
para o agente fazer o que intenciona, então o agente que acredita que não 
pode fazer A não deveria ser descrito como tendo a intenção para A. Assim, 
parece simplesmente que não descrevemos pessoas como tendo intenção 
para A em circunstâncias nas quais está claro que ela não acredita ser 
possível para ela fazer A21.  

A visão fraca do cognitivismo possui seus méritos ao explicar a 
relação entre intenção e crença, mas também possui alguns problemas. 
Essas duas opções não esgotam, nem de longe, as inúmeras maneiras que 

																																																													
17 J. Wallace Normativity, Commitment, and Instrumental Reason (2001); e Normativity and 
the Will (2006). 
18 2001, p.20. 
19 Em Normativity, Commitment, and Instrumental Reason (2001), o objetivo de Wallace é 
fundamentalmente explicar como o princípio do raciocínio instrumental, que chamamos de 
requisito de coerência meios-fins, pode ser explicado a partir da racionalidade teórica.  
20 2001, p.20. 
21 2001, p.21. 
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podemos compreender a relação entre intenção e crença22. Pretendo 
apresentar agora, brevemente, o modo como essas duas posições explicam 
os requisitos de consistência e coerência meios-fins, e mostrar as objeções 
mais comuns a essas duas versões de cognitivismo. Por fim, mostro uma 
nova maneira de explicar essa relação entre crença e desejo, que diverge 
dos dois tipos de cognitivismo apresentados. 
2- Crenças, intenções, e os requisitos racionais 

Entrando mais especificamente no assunto principal, os cognitivistas 
sobre racionalidade prática visam explicações cognitivas23 sobre dois 
requisitos racionais presentes no raciocínio prático, que se aplicam à 
intenção24. Esses requisitos que já foram mencionados anteriormente, 
agora poderiam ser formulados da seguinte maneira: 

O requisito de consistência: Racionalidade requer que [se alguém 
tem intenção para Φ, então ele não tem a intenção de não fazer Φ] 
O requisito de coerências meios-fins: Racionalidade requer que [se 
alguém tem a intenção para Φ, e acredita que realizará Φ somente 
se tiver a intenção para M, então ele tem intenção para M]. 

Veremos a seguir como cada uma das posições cognitivistas 
explicam esses requisitos. 
2.1- Como os cognitivistas fortes satisfazem os requisitos racionais 

Voltamos agora à posição cognitivista de Harman. Como vimos, 
dado que intenção implica em crença, a demanda teórica de coerência 
entre crenças deve explicar o requisito de coerência meios-fins e de 

																																																													
22 Adams (2007) apresenta, ao todo, oito modos distintos de compreender essa relação. 
Entretanto, Adams não aborda a opção que será exposta a seguir.  
23 Explicações cognitivas seriam aquelas desempenhadas por estados mentais que possuem 
conteúdo que podem desempenhar funções lógicas. Os conteúdos da crença são 
geralmente os exemplos paradigmáticos. Enquanto os estados mentais não-cognitivos, como 
sentimentos, emoções, desejos, etc., não possuem um conteúdo apto à verdade, e, portanto, 
não desempenham um papel dentro de operações lógicas. 
24 Um requisito racional é uma relação lógica aplicada aos estados mentais e seus 
respectivos conteúdos. Por exemplo, o famoso princípio lógico Modus Ponens permite que 
se forme uma nova crença em q, se for o caso do sujeito já acreditar que p, e acreditar que p 
implica q. Esse é um exemplo de um requisito racional teórico, mas esses são os menos 
controversos. Nosso foco será os tipos de requisitos que são, aparentemente, utilizados 
quando raciocinamos com propósitos práticos. 



Anais do V Congresso de Filosofia Moral e Política 

357 

consistência da intenção. O requisito de consistência implica que as 
intenções do sujeito sejam coerentes entre si, e coerentes com a crença do 
sujeito. Dado que a visão cognitivista forte sustenta que ter uma intenção 
para A implica na crença de que A será feito, não fica difícil entender que 
qualquer falha de consistência entre intenções será também uma falha de 
consistência entre crenças. Assim, o cognitivismo forte explica facilmente o 
requisito de consistência da intenção. Agora, como explicar o requisito de 
coerência meios-fins a partir somente de requisitos de coerência entre 
crenças? O requisito de coerência meios-fins requer que se o agente possui 
intenção para F e acredita que M é uma condição necessária para F, então 
o agente forma a intenção para M. Se o agente não formar a intenção pra 
M, estará sendo incoerente sobre o requisito meios fins. Se a incoerência 
meios-fins gerar uma incoerência nas crenças implicadas pela intenção 
correspondente, temos um argumento a favor do cognitivismo. Pensemos 
na seguinte formulação para as crenças existentes em um argumento com 
intenções incoerentes sobre meios-fins. Primeiramente formamos a 
intenção para determinado fim: 

(P1) Se tenho intenção para F.  
Formo uma crença instrumental sobre a relação meios-fins: 

(P2) acredito que M é necessário para F, e que ter intenção 
para M é necessário para realizar M. 

Entretanto, não formo intenção para o meio: 
(P3) não tenho a intenção para M. 

E, desde que o pressuposto cognitivista forte diz que ter uma 
intenção para algo implica que esse algo será realizado: 

(P4) ter a intenção para F envolve a crença de que F. 
Então podemos concluir que há uma incoerência teórica, tanto 

quanto uma incoerência meios-fins: 
(C) então minhas crenças são incoerentes, desde que F exige 
M, e não formo a crença em M. 

Parece que, dado o envolvimento com crença assumido pela 
posição cognitivista forte, isso é, de fato, uma forma de incoerência teórica; 
podemos notar que esse exemplo de incoerência meios-fins da intenção 
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deixa uma lacuna no conjunto de crenças implicado. Dado a ausência da 
intenção para M, parece que não há uma explicação para a crença em M, 
pois é preciso acreditar que M será realizada se deseja uma explicação 
para F. Assim parece que a crença seria explicativamente incoerente. 
Parece que o cognitivismo forte consegue explicar a coerência meios-fins 
presente na intenção, dado que tal incoerência na formação dos meios é 
também uma forma de incoerência explicativa das crenças. Assim, a 
posição cognitivista forte explicaria o requisito de coerência meios-fins 
presente na intenção. 

Entretanto, o cognitivista aqui deve explicar um caso onde o sujeito 
acredita ter a intenção para M, mas, de fato, não possui intenção para M. 
Pode ser o caso onde você acredita ter a intenção de ir para Porto Alegre, 
dado que um evento de filosofia ocorrerá neste fim de semana, no entanto, 
o evento será em Santa Maria, e você se confundiu sobre isso. Assim, você 
acredita ter a intenção de viajar para Porto Alegre, embora sua intenção 
seja ir para o local correto do evento, isto é, Santa Maria. Suponha que 
tenho a intenção para F, e sei que F requer M. Se não formo intenção para 
M, minha intenção sofre de incoerência meios-fins. Mas suponhamos que 
enquanto eu, de fato, não tenho intenção para M, mas acredito falsamente 
que tenho intenção para M. Minhas crenças se estruturariam da seguinte 
forma: 

(P1’) Se tenho intenção para F; e 
(P2’) acredito que M é necessário para F e que ter intenção 
para M é necessário para realizar M; e 
(P3’) acredito ter intenção para M, 
(C’) M. 

Podemos perceber que não há nenhuma incoerência nessa estrutura 
de crenças, embora contenha uma intenção incoerente sobre meios-fins25. 
Portanto, uma concepção cognitivista forte precisa explicar como casos 
semelhantes aos descritos acima não constituem uma diferença entre uma 
falha no requisito de intenção e uma falha no requisito de crenças. 

 
 

																																																													
25 Tal argumento é apresentado por Bratman (2009, p.38). 
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2.2- Como os cognitivistas fracos satisfazem os requisitos racionais 
Como vimos, o cognitivista fraco sustenta que ter uma intenção para 

A implica em acreditar que é possível que A seja realizado. Dado que o 
compromisso do cognitivismo fraco é menor que do cognitivismo forte, 
adotá-lo pode ser, em alguns casos, uma solução mais eficiente. Segundo 
Wallace, dado que a intenção para F traz a crença de que “é possível para 
o agente fazer F”, sua crença seguinte de que “fazer M é uma condição 
necessária para fazer F”, implica logicamente que você estará sujeito à 
incoerência nas crenças se você não abandonar a intenção para F, ou 
adotar uma nova intenção para M, ou abandonar a crença de que M é 
necessário para F. Ao falhar em realizar um desses passos você será 
deixado com o seguinte conjunto de crenças incoerentes: a crença de que é 
possível para você fazer F, a crença de que é possível para você fazer F 
somente se você formar uma intenção para M, e a crença de que você não 
intenciona M. A incoerência dessas crenças é uma função de relações 
lógicas entre seus conteúdos26.  

Wallace acredita que o exemplo apresentado anteriormente contra o 
cognitivismo forte (o caso de ter uma intenção, mas acreditar não tê-la) é 
fruto de um processo irracional. Para o autor, intenções são facilmente 
acessíveis à consciência. Na situação que foi apresentada pareceria 
independentemente irracional para você ter crenças falsas sobre o 
conteúdo de suas intenções. Você pode estar momentaneamente distraído 
ou esquecido, mas reflexão ao nível de autoconsciência mínima pode trazê-
lo a perceber o que você intenciona fazer. Segue-se que você estará sujeito 
ao criticismo racional se você acredita que você intenciona fazer M sem 
realmente possuir tal intenção, ou se você formar tal intenção sem acreditar 
que isso é o caso27. Assim Wallace busca explicar o requisito de coerência 
meios-fins evitando o problema apontado para o cognitivismo forte.  

O objetivo de Wallace é explicar exclusivamente o requisito de 
coerência meios-fins (que o autor chama de princípio instrumental) a partir 
dos requisitos que se aplicam a crença. Entretanto, embora não seja o foco 
do autor, uma concepção cognitivista também deve ser capaz de oferecer 
uma explicação para o requisito de consistência. Veremos agora, 
brevemente, como ficaria o requisito de consistência entre intenções com 

																																																													
26 2001, p.22. 
27 2001, p.22. 
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essa versão de cognitivismo, e como isso seria um problema para a visão 
cognitivista fraca. 

Já foi dito anteriormente como o cognitivismo forte explica facilmente 
o requisito de consistência entre intenções, dado que se a intenção implica 
na crença de que a mesma será executada, uma inconsistência de 
intenções é uma inconsistência de crenças. Mas, e no caso do cognitivismo 
fraco onde ter uma intenção implica apenas que é possível que ela seja 
executada? Nesse caso, podemos encontrar um problema na tese 
cognitivista fraca em sua possível explicação para o requisito de 
consistência. Contra a tese de Wallace, Bratman (2009, p. 34) afirma que se 
intenção envolve apenas a crença na possibilidade de A, então é possível 
ter intenções inconsistentes sem ter crenças inconsistentes.  

Suponha que eu acredite que é possível que eu realize A, e acredito 
que é possível que eu realize B. Estou, portanto, na posição de acreditar 
que é possível que eu faça A e é possível que eu faça B. No entanto, posso 
muito bem não acreditar que seja possível que eu realize ambos. Por 
exemplo, posso tranquilamente acreditar que é possível que A e acreditar 
que é possível que ~A, embora não posso acredita na possibilidade da 
conjunção A & ~A. A conjunção de crenças sobre a possibilidade de 
diferentes ações não precisa assegurar a crença de que a conjunção é 
possível. Mas parece que a intenção compartilha de um requisito que 
Bratman28 chama de “aglomeração” (agglomeration): se tenho a intenção 
para A e tenho a intenção para B, posso colocar ambas as intenções em 
uma conjunção A & B. 

Então, mesmo se a intenção para A envolve a crença de que é 
possível realizar A, e similarmente a intenção para B, o cognitivismo fraco 
parece não ser capaz de explicar o que é racionalmente criticável sobre ter 
a intenção para A e ter a intenção para B quando acredito que, embora 
cada uma das opções seja individualmente possível, não seja possível 
realizar ambas. É claro que se a intenção para A envolve a crença de que A 
será realizada (tal como pressupõe o cognitivismo forte), as coisas seriam 
mais simples, dado que uma conjunção de crenças no sucesso de cada 
uma das intenções sustentaria uma única crença conjuntiva sobre o 
sucesso das ações. Desde que é um requisito da crença que, se acredito 
em A e acredito em B, posso formular uma única crença conjuntiva A & B. 

																																																													
28 1999, p.35. 
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Portando, o cognitivismo fraco de Wallace precisaria, pelo menos, 
suplementar sua visão com algum requisito de aglomeração para intenções. 
O que deixaria de ser uma forma pura de cognitivismo. 
2.3- Uma versão modificada de cognitivismo forte 

Outro modo de entender como intenção envolve crença é 
apresentado por John Broome em The Unity of Reasoning (2009). Broome 
defende uma posição semelhante à tese cognitivista forte ao argumentar 
em prol da relação de dependência da intenção sobre a crença. Para o 
autor, quando você assere algo sinceramente, você expressa uma crença. 
No entanto, você não pode expressar uma intenção de fazer algo a menos 
que acredite que irá fazê-lo. Ao mesmo tempo em que expressa sua 
intenção, você expressa sua crença. Quando você diz “Eu devo revelar o 
segredo” expressando uma intenção, você está de fato expressando duas 
de suas atitudes, uma intenção e uma crença29.  

No entanto Brome nota que a tese simples do cognitivismo forte 
possui alguns problemas. Você pode ter uma intenção se acredita que você 
a tem, e você pode acreditar que tem uma intenção sem, de fato, tê-la. De 
modo semelhante ao que já vimos anteriormente, você pode ter a intenção 
de fazer compras na quinta-feira e você não acredita que você intenciona 
comprar na sexta-feira, mas na verdade, você tem a intenção de comprar 
na sexta-feira e você não tem a intenção de comprar na quinta-feira30. 

Mas se você acredita que intenciona fazer algo, nesse caso você 
deve acreditar que irá fazer. Desde que você acredita ter a intenção de 
fazer compras na quinta-feira, você acredita que irá fazer compras na 
quinta-feira. Para o autor, essa é a verdadeira conexão entre crença e 
intenção, se você acredita que intenciona fazer algo, você acredita que irá 
fazê-lo. O princípio formulado ficaria assim (S sendo um sujeito qualquer): 
“Belief–intention link. Se S acredita que intenciona A, então, por causa 
disso, S acredita que A”. 

Brome sustenta que é esse princípio que permite crença e intenção 
serem expressas na mesma sentença. Você não pode sinceramente 
expressar uma intenção para fazer algo sem acreditar que você tem aquela 
intenção. Segundo Broome, a conexão entre intenção e crença torna o 

																																																													
29 2009, p.79. 
30 2009, p.79. 
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problema de compreender o raciocínio prático mais complexo31. Assim 
como sustentar Harman (1976), raciocínio prático é um raciocínio que tem 
por atitude-conclusão uma intenção. Se você formar uma intenção por 
raciocínio explícito, no qual você expressa a conclusão para você mesmo, 
você irá expressar uma crença. Seu raciocínio deve, portanto, conduzir a 
uma crença e a uma intenção. 
Considerações Finais 

Vimos que as propostas cognitivistas sobre a tese apresentada 
enfrentam alguns problemas iniciais. Meu objetivo foi apresentar que existe 
uma saída para a tese cognitivista, e essa possível saída seria através do 
princípio Belief–intention link. Essa versão explica a relação entre crença e 
intenção de modo que evite os problemas apontados para as teses 
Cognitivistas Fortes e Fracos. Entretanto, tal posição não é livre de críticas, 
e mais do que uma solução definitiva, deve ser vista como uma posição que 
reforce os argumentos em prol de uma posição cognitivista.  
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O ESTATUTO ONTOLÓGICO DO ESTADO SEGUNDO SANTO 

AGOSTINHO 
 

Matheus Jeske Vahl* 
 
 
 

Introdução 
O pensamento de Agostinho acerca da natureza do Estado não 

surge como fruto de um problema teórico a ser resolvido na alçada de uma 
“teoria política”. Os objetivos teóricos do autor flertam entre a Metafísica e a 
Ética e, tão somente em função de um fato bastante singular, a saber, a 
queda do Império Romano e a ascenção da Igreja como poder político em 
seus domínios, que Agostinho precisa dar conta deste assunto. A teoria 
esboçada aqui pode muito bem se considerar situada exatamente na 
fronteira de dois mundo. Agostinho está diante do esfacelamento do mundo 
antigo, porém, ainda bem distante da formação do mundo medieval. 
Embora em vários aspectos, diversos pontos de sua teoria tenha servido de 
autoridade para várias posições políticas no medievo, a nosso ver, a teoria 
apresentada aqui tem vários traços dissimilares às estruturas políticas dos 
reinos e principados medievais. 

Da mesma maneira, Agostinho está distante de uma reflexão de 
cunho aristotélico, que se sedimentará no Ocidente europeu vários séculos 
depois de sua morte, entre outros aspectos porque sua referência de 
estrutura política é absolutamente diversa da que tinha o filósofo grego ao 
compor sua obra, a “polis agostiniana” era bem maior e mais complexa do 
que aquela com que se preocupava Aristóteles. O Império Romano não 
apenas pretendia-se uma instituição de domínio mundial, como carregava 
na ideologia que o justificava, um forte traço divinizador de suas estruturas, 
havia uma identificação íntima do homem romano com a grandeza que seu 
Estado representava, além disso, tratava-se de uma força política com 
pretensões nitidamente expansionista, na verdade, a ideia de expansão e 
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domínio era o móbil político mais forte dos romanos. A obra de nosso autor, 
sobretudo, nas últimas duas décadas de sua vida, precisa encontrar um 
sentido para o esfacelamento desta estrutura não apenas política, mas 
acima de tudo ideológica, na qual os cidadãos projetavam religiosamente a 
totalidade de sua vida. 

Neste sentido, que a escrita de Agostinho aparece com fortes traços 
propositivos nesta época, especialmente no âmbito moral. O autor leva seu 
interlocutor a conceber que a estrutura política, seja em que momento 
histórico ela esteja situada, é uma estrutura apenas histórica e contingente. 
A reflexão moral agostiniana faz com que a humanidade se reconheça 
enquanto tal em um âmbito universal que transcende as estruturas políticas 
historicamente instituídas. Diante de uma estrutura política e 
ideologicamente falida, Agostinho traz o plano do sentido para o interior do 
indivíduo. Este movimento que institui um tipo de “universalismo político”, 
sem dúvida, o aproxima mais do mundo político idealizado na modernidade 
do que dos autores que compunha o referencial teórico político de seu 
tempo como Aristóteles e Cícero. 
1- A condição do Estado político e o conceito agostiniano de povo 

A posição agostiniana acerca da natureza da civitas política é 
construída ao longo de vários momentos de sua obra1, porém, encontra-se 
em “De Civitate Dei” a elaboração mais acabada desta questão. Esta obra 
toma forma no contexto de seu embate com os intelectuais romanos, 
Agostinho faz uma ampla análise crítica dos grandes nomes do pensamento 
latino quanto à fundamentação da República, inclusive Cícero, naquilo que 
concerne aos fundamentos da República romana entendida como “coisa do 
povo”, isto é, uma sociedade fundada em interesses e direitos coletivos sob 
o prisma de uma justiça unificadora2. Na visão de Agostinho, esta República 
nunca existiu de forma autêntica porque a justiça a que se reportava era de 
caráter imanente, ou seja, se mantinha unicamente no bom funcionamento 
																																																													
1 Vale destacar que em De Civitate Dei encontramos a grande da obra agostiniana, 
sobretudo, no que de refere a seu debate com o mundo intelectual romano da época, porém, 
seus temas foram amplamente debatidos nos Sermões e Cartas escritos entre os anos 410-
430. Neles Agostinho, enquanto lider religioso e também político que vinha se tornando, trata 
de forma bastante concreta estes temas com seus interlocutores, antes de sistematizá-los 
sob a égide de seu amplo projeto metafísico da realidade. Estes textos estão publicados em: 
Agostinho (1983). 
2 Sobre este ponto ver: Rossato (2009). 
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das estruturas políticas, ao passo que a “verdadeira justiça” é a que decorre 
do próprio Deus, autor da ordem, que ensina a vera pietas como autêntica 
moralidade sobre a qual pode se estabelecer uma sociedade em sua 
genuína coletividade.  

Onde não há verdadeira justiça não pode existir verdadeiro direito. 
[...]. Com efeito, não podem chamar-se direito as iníquas instituições 
dos homens, pois eles mesmos dizem que o direito emana da fonte 
da justiça, é falsa a opinião de quem quer que sustente ser o direito 
o que é útil ao mais forte. [...]. Não há direito onde não há justiça e, 
por consequência, não há república onde não há justiça [...]. A 
verdade é que se não se serve a Deus a alma não pode com justiça 
imperar sobre o corpo, nem a razão sobre as paixões. E, se, no 
homem considerado individualmente não há justiça alguma, que 
justiça pode haver numa associação de homens composta de 
indivíduos semelhantes?3. 

A moralidade de um Estado não é um valor intrínseco à sua 
constituição. Neste ponto o autor se afasta decisivamente de qualquer tipo 
de jusnaturalismo que possa compreender a moralidade como sendo 
inerente à boa prática da vida política, ao contrário, se esta é de alguma 
forma possível resulta da virtude cultivada pelos indivíduos em sua vida 
pessoal. Trata-se aqui de um corte na concepção de justiça afirmada por 
Cícero. Enquanto o pensador romano colocava a justiça como condição 
essencial para que um determinado povo exista, Agostinho opera uma 
dissociação entre povo e justiça e, ao identificar a mesma com Deus, 
igualmente dissocia a realidade social da realidade do valor. Logo, o Estado 
não contém em si seu valor moral, este depende da adesão que seus 
cidadãos realizam à verdadeira justiça. Assim, que Agostinho pôde afirmar: 
“Roma não são seus muros, seus palácios e seus exércitos, Roma são seus 
cidadãos que vivem na verdadeira virtude”4. 

Este posicionamento permite a Agostinho olhar para o Estado como 
uma estrutura política de caráter formal e independente da moralidade que 
concerne à religião. O Estado para ele é tão somente uma estrutura objetiva 
que se forma a partir de um consenso legal entre os cidadãos que almejam 
a paz social, logo, em sua natureza, ele não se forma de um princípio 
metafísico de justiça e de valor e, por isso, não pode garantir os valores 
																																																													
3 AGOSTINHO, 2012, v.2, p.488-489. 
4 Texto pronunciado por Agostinho no Sermão 81. 
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morais sob os quais os indivíduos devem agir, este papel concerne 
unicamente à religião, ao Estado cabe apenas a ordenada atribuição de 
poder com o devido respeito às regras instituídas pela convenção social 
estabelecida pelos homens. 

A relação ontológica onde o homem reconhece os princípios 
metafísicos nos quais se fundamenta a ordem criada e pelos quais ele deve 
agir, se estabelece no interior de sua alma. É na relação entre a alma como 
realidade incorpórea e espiritual e a divindade que o homem pode 
contemplar a Verdade e a partir dela, unicamente, discernir os princípios 
morais de seu agir5. Para Agostinho a interioridade é o âmbito da 
moralidade porque é nela que se descobre a Verdade, a realidade concreta 
e tudo o que nela se produz, inclusive a estrutura política que regula a vida 
dos homens deriva deste âmbito, melhor dizendo, depende dele, porque 
para Agostinho a “virtude política” é tão somente uma consequência da 
virtude moral6. 

Sob esta perspectiva, podemos afirmar com Cotta (1960), que no 
pensamento de Agostinho, “o Estado se revela como uma realidade 
axiológica neutra em sua objetividade estrutural, mas neutra no sentido de 
aberta, de disponível, seja ao valor ou ao desvalor, porém, não indiferente”7. 
É preciso ter presente que Agostinho percebe a origem do Estado sob o 
prisma do pecado original8, isto é, da presença do mal inerente às 
estruturas humanas. Analisando os códigos de conduta dos romanos ele 
diz: “Que homem sensato compara esta república, já não digo ao Império 
Romano, mas a um palácio de luxúrias”9. Uma vez sendo formada pela 
comunidade humana, a estrutura política está sujeita à defectibilidade 
própria do homem após a “queda”, o que não significa que ela seja em si 
um “mal”, mas em sua situação de neutralidade encontra-se suscetível ao 

																																																													
5 COTTA, 1960, p.33, tradução nossa. Sobre este ponto ver: Oliveira e Silva (2006) e 
Agostinho (2010). 
6 No Lº I de sua obra “O Livre Arbítrio” Agostinho trata da diferença entre a lei temporal e a 
lei eterna. Mostra como a segunda é depende da primeira e seus princípios, os quais sao 
compreendidos de modo excelente pela razão humana. Agostinho chega a apontar que não 
fosse a condição que se estabelece à humanidade em função do pecado original, o homem 
poderia viver feliz, na virtude, unicamente compreendendo os princípios da lei eterna em seu 
interior, sem a necessidade de elaborar leis temporais mutáveis e contingentes. 
7 COTTA, 1960, p.53, tradução nossa. 
8 Sobre o conceito de pecado original ver: Rigby (2001). 
9 AGOSTINHO, 2012, v.2, p.105. 
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não cumprimento da verdadeira justiça por parte de seus cidadãos. Sobre 
esta justiça que Agostinho é levado a conceber um conceito diverso do que 
predomina na República Romana. Ao invés de se definir pela pertença à 
justiça de uma determinada comunidade, povo não é senão  

Aquela associação de homens que obedece a Deus, a saber, que 
vive a fé e age segundo a caritas. Em outros termos, a estrutura 
política tira seu fundamento essencial, a sua expressa condição de 
existência de um sumo princípio metafísico, isto é, religioso10. 

O que define a identidade de um grupo de pessoas é, portanto, a 
ação moral a que estes indivíduos se inclinam, mais precisamente neste 
caso, sua adesão ou não à vera pietas11. Para Agostinho um Estado pode 
ser simplesmente justo ou injusto, mas nunca totalmente neutro, por isso, 
sua sobrevivência depende dele recorrer à verdadeira justiça a fim de obter 
a verdadeira eticidade, isto, contudo, depende mais diretamente de seus 
cidadãos do que propriamente de suas estruturas legais. Para ele há uma 
clara distinção entre justiça natural e a justiça revelada da qual decorre a 
eticidade. Em sua essência, o Estado realiza a justiça natural, fruto da 
associação entre os homens, o que pode ser realizado de maneira 
independente da fé com respeito à ordem natural das coisas. Assim, o 
Estado não é uma estrutura essencial à moralidade na medida em que 
primariamente depende dela para sua própria sustentação enquanto 
estrutura humana. 

Esta posição se evidencia na forma como Agostinho percebe a 
falência do próprio Império Romano cujo desmantelamento das estruturas 
foi a consequência concreta da falência moral de seus cidadãos. Tal 
concepção encontra-se em consonância direta com sua teoria do “pecado 
original”. Como qualquer operação dentro do universo humano, a cidade 
política refletia esta condição que sinaliza a presença do mal na história e a 
situação romana não foi diferente. 
																																																													
10 COTTA, 1960, p.33, tradução nossa. 
11 Newton Bignotto (1992) comenta que com o cristianismo agostiniano temos uma grande 
revolução na concepção política da antiguidade, pois, a partir da perspectiva da interioridade 
e da lei eterna, o homem deixa de se reconhecer na pertença a uma coletividade imediata 
como a estrutura política da polis, ou mesmo mais ampla como o Império Romano, mas 
ainda de caráter exterior, e passa a conceber sua identidade em um plano metafísico onde 
sua alma liga-se diretamente ao Deus que princípio único da realidade, através de um 
processo pessoal e íntimo que em certo sentido pode prescindir das estruturas exteriores de 
organização da vida social dos indivíduos. 
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Que resta, pois, dos velhos costumes, que segundo Ênio, garantiam 
a continuidade da república romana? Agora vemos que se 
encontram em desuso e de tal maneira relegados ao esquecimento, 
que não apenas ninguém os estima, como nem sequer se lembra 
deles [...]. Roma jamais foi república porque jamais conheceu a 
verdadeira justiça [...], verdadeira justiça existe apenas na república 
cujo fundador e governo é Cristo, se nos agrada chama-la de 
república, uma vez que é também “coisa do povo”12. 

O “povo” a que ele se refere não se restringe a uma comunidade 
pertencente a um determinado Estado, pode até mesmo se identificar com 
ele, mas seu vínculo unitivo é anterior, se dá no plano moral, onde o autor 
situa a dimensão religiosa. Logo, não cabe em seu pensamento a ideia de 
um Estado teocrático no estrito sentido do termo, porque a dimensão 
política e a dimensão moral em Agostinho, por mais que se aproximem, não 
se fundem. A moralidade influencia na purificação das estruturas da civitas 
politica, na medida em que estas estruturas são um meio pelo qual a vera 
pietas pode se realizar. Contudo, até mesmo em virtude do pecado original, 
Agostinho não crê que qualquer estrutura política criada de forma natural 
pelo homem possa encerrar em si a plenitude da verdadeira justiça. 

Todavia, isto não significa que Agostinho fosse moralmente 
indiferente ao Estado político, embora não acreditasse estar na vida política 
o único caminho de felicidade para os homens, ele concebia que os 
cidadãos deveriam buscar a purificação moral do Estado. Este ponto reforça 
uma diferença essencial entre o catolicismo agostiniano e outras vertentes 
religiosas da época como o cristianismo de cunho donatista. Enquanto o 
segundo via-se como uma classe de homens puros que deveriam proteger-
se das estruturas humanas que representavam o mal, para Agostinho a 
perfeição da condição humana era um objetivo a ser permanentemente 
buscado, porém nunca plenamente atingido nesta condição espaço-
temporal em decorrência da marca deixada pelo pecado. Por conseguinte, 
as estruturas políticas não deveriam ser abandonadas, mas assumidas e 
moralmente transformadas pela ação dos cidadãos, não sendo tomadas 
como “o fim”, mas colocadas em direção a um fim metafísico que é a 
verdadeira justiça, única forma de garantir a aspiração mais natural da 
condição humana que é a paz. 

																																																													
12 AGOSTINHO, 2012, v.1, p.108. 
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O Estado não é, portanto, “mal em si”, porém, participa de toda 
característica da natureza humana viciada pelo pecado e, por isso, termina 
por refletir a origem mística da cidade terrena. Contudo, em Agostinho, há 
uma diferença nítida entre o Estado e a cidade terrena que remete à origem 
metafísica de ambos. A civitas terrestre tem origem na queda do primeiro 
homem do que redunda o pecado original, o Estado é uma criação natural 
do homem, cujo caráter instrumental visa tão somente manter a paz e 
contribuir para a preservação da ordem moral. Concretamente falando, o 
Estado não é bom nem mal, apenas “de direito, e suas instituições não 
podem impedir que, em última análise, os indivíduos sejam moralmente 
livres frente ao bem e ao mal”13. 

Neste sentido, que sua civitas política pode ser considerada 
teocrática unicamente no sentido do fim a que tende a existência de seus 
cidadãos, pois, do ponto de vista natural, o Estado abriga sob a guarda das 
mesmas estruturas políticas, tanto bons quanto cativos, seu sistema torna-
se teocrático na medida em que a finalidade da estrutura política passa a 
ser o aperfeiçoamento interior dos cidadãos em vista da verdadeira justiça 
cuja fonte remete ao Deus revelado no cristianismo, ou seja, a virtude não 
consiste, como para os donatistas, no repúdio à humanitas, mas no 
reconhecimento de sua incompletude frente ao Bem. Do que decorre que  

Para Agostinho se pode, até se deve, pronunciar o juízo de valor 
sobre o Estado concebido não mais como categoria da existência, 
mas realidade vivente humana. Em outras palavras, o interesse de 
Agostinho pelo problema do Estado não se restringe à definição da 
natureza, mas se estende à indagação sobre o critério de justiça 
que seja aplicável ao Estado [...]. Em suma, o que interessa a 
Agostinho não é tanto definir o Estado, mas estabelecer qual Estado 
é realmente justo14. 

Tal concepção se sustenta em um horizonte bem claro, na 
efetividade do que ele denomina vera pietas. Trata-se da moralidade dos 
cidadãos cuja portadora por excelência é a religião cristã. Ao Estado, cabe 
tão somente o papel de mediador. Neste sentido, emerge a figura do 
governante como “liderança” de um povo no cumprimento de seu fim. 
Agostinho não identifica seu conceito de civitas terrena com o Estado, a 
cidade terrestre é mais ampla e diz respeito diretamente a maneira como os 
																																																													
13 COTTA, 1960, p.90, tradução nossa. 
14 COTTA, 1960, p.66, tradução nossa. 
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homens, desde o pecado original, vem afastando-se de Deus em busca da 
sedimentação de seu próprio poder. Uma das manifestações disto para o 
autor é a luta travada entre os homens pelo poder temporal, inclusive entre 
irmãos. Ele encontra em Caim e Abel, depois em Rômulo e Remo uma 
espécie de arquétipo conflituoso que inevitavelmente vem marcando todas 
as cidades políticas ao longo da história. 

O fundador da cidade terrena foi fraticida. Levado pela inveja, matou 
o irmão, cidadão da cidade eterna e peregrino na terra. Por isso, 
não é de maravilhar que haja tal exemplo, ou, como diriam os 
gregos, tal arquétipo sido imitado, tanto tempo depois pelo fundador 
da cidade que com o tempo havia de ser a cabeça da cidade 
terrena, senhora de muito povos [...]. Invejou-o simplesmente com a 
inveja diabólica que os maus invejam os bons [...]. O acontecido 
com Rômulo e Remo mostra como a cidade terrena se divide contra 
si mesma [...]. E em cada homem a carne apetece contra o espírito 
e o espírito contra a carne. Por isso, a concupiscência espiritual 
deste pode lutar contra a carnal daquele como bons lutam contra 
maus entre si15. 

O problema do poder é central para Agostinho, entretanto, ele 
analisa tal aspecto em uma dimensão mais ampla do que o âmbito 
meramente político de disputa pelo mesmo. Para ele este é tão somente um 
sintoma de uma condição conflituosa situada de forma mais profunda na 
condição humana marcada pelo pecado original, o que nos leva a conceber 
o quanto para Agostinho a efetividade da vida moral não se reduzia 
simplesmente à instituição de um “Estado teocrático”. Uma posição assim 
exigiria a crença de que a instituição estatal conteria em si os mecanismos 
necessários para a salvação do homem, algo absolutamente inconcebível 
para ele. Mesmo que seja possível falar de algum tipo de “perfeição moral” 
referente ao Estado, esta é, por sua vez, sempre relativa e dependente da 
que é vivida pelos cidadãos. 

Da mesma forma, a religião mediante sua instituicionalização através 
da Igreja não poderia de forma alguma se configurar nestes moldes ao 
Estado, sob pena de perder sua identidade. A civitas celeste se trata de um 
povo mais amplo do que o que está nos limites do catolicismo ou de 
quaisquer Estado político, sua identidade encontra-se em uma relação 
moral de fundo ontológico que se estabelece na interioridade, por isso esta 
																																																													
15 AGOSTINHO, 2012, v.2, p.212-213. 
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civitas não pode ser demarcada temporal, deve antes de tudo ser entendida 
como a manifestação histórica de um parâmetro moral cuja raíz está na lei 
eterna revelada aos indivíduos em sua interioridade16. 

Ao Estado e ao governante, cabe a missão de conduzir seu povo à 
concórdia e à Beatitude, não divinizando a cidade política, mas contribuindo 
para que os homens encontrem através dela sua felicidade. O Estado, na 
visão de Agostinho, não possui a justiça em sua essência, mas deve 
contribuir para que seus cidadãos se voltem para ela. Logo, “a fadiga do 
governante cristão é inútil se ele se ocupa apenas dos aspectos terrenos da 
vida associativa e não daqueles espirituais, isto é, do modo de ser dos 
governados”17. O governante para Agostinho deve ser um homem 
necessariamente virtuoso, voltado para a justiça e que viva a vera pietas de 
modo que possa não apenas conservar na paz seu povo, mas conduzi-lo a 
ela. 

Um ponto nevrálgico desta posição de Agostinho é uma percepção, 
tipicamente cristã, de que toda autoridade política exercida na terra vem de 
Deus, “não no sentido de que Deus tivesse investido poder diretamente, 
mas no sentido de que a autoridade é expressão necessária daquela 
organização social que a própria natureza humana exige para sobreviver”18. 
Mesmo não defendendo um amálgama entre o Estado e a religião, o que 
acarretaria em uma direta intervenção da força estatal na intimidade de 
seus cidadãos, Agostinho entende que é responsabilidade do Estado 
promover o bem comum através de leis justas e que, através delas, o 
Estado deve contribuir para a boa educação dos cidadãos na virtude19. Seu 
grande parâmetro moral é a lei eterna, porém, esta não é aprendida pela 
estrutura legal do Estado, mas apenas pela razão interior, que pode ou não, 
transformar temporalmente a estrutura política. 

																																																													
16 Sobre este ponto diz Costa (2009, p.180-191) que em Agostinho os conceitos de civitas 
celeste e civitas terrestre precisam ser distinguídos dos conceitos de Igreja e Estado. Ambos 
os conceitos de cunho moral se relacionam, mas não se confundem com as respectivas 
instituições temporais. 
17 COTTA, 1960, p.93, tradução nossa. 
18 COTTA, 1960, p.122, tradução nossa. 
19 Sobre este ponto ver Lº I de “O Livre Arbítrio”, onde Agostinho mostra que o mal não 
provém de uma má educação, pois toda educação é boa ou nem é educação, mas 
perversão. Igualmente ele entende que a lei se não for justa não é lei, mas uma forma de 
desvio das paixões humanas. Aqui ele apresenta uma íntima imbricação entre educação da 
alma, lei e vida virtuosa. 
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Considerações Finais 
A concepção de Estado que encontramos na obra de Agostinho bem 

poderia nos remeter para vários séculos adiante de seu tempo, sobretudo, 
por um conceito fundamental exaustivamente trabalhado pelo autor, a ideia 
de povo como uma associação de pessoas cujo vínculo unitivo não está nos 
limites das estruturas políticas de uma civitas, nem mesmo nos elementos 
simbólicos que compunham os valores comuns de uma determinada nação 
ou polis no mundo antigo ou ainda nos reinos medievais. Vislumbrando uma 
relação ontológica entre a alma e o princípio da realidade que nomeia como 
o Deus cristão, ele faz surgir, como grande parâmetro moral para o homem 
histórico, a lei eterna que se revela na interioridade da atividade racional. 
Esta não exige mais a identificação a um povo, entendido a partir de 
critérios externos como raça, nacionalidade ou pertença a uma determinada 
divindade própria de um grupo restrito, porque pertence à interioridade dos 
indivíduos. 

Com esta migração do elemento unitivo da vida moral do exterior 
para o interior, Agostinho amplia a universalidade do critério moral de 
pertença de um indivíduo a um povo, na medida em que concebe que esta 
lei eterna está revelada na interioridade de cada ser racional em qualquer 
tempo e lugar. Com isto, a estrutura política de um Estado fica para ele, em 
grande medida, relativizada e instrumentalizada a um fim metafísico mais 
amplo que transcende todos os valores exteriores que possam ser 
representados pelo símbolo estatal. Este se subordina a um povo, cujo fim 
está representado na civitas celeste como destino de toda a humanidade. 
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FIDES E RATIO NO PENSAMENTO DE SEVERINO BOÉCIO 
 

Maurício Medeiros Viera* 
 

 
 
Introdução 

O tema fides e ratio no pensamento medieval é demasiadamente 
abordado e estudado pelos pesquisadores medievais devido à 
peculiaridade do encontro entre a filosofia pagã e a revelação judaica cristã.  
Seriamos negligentes se não mencionássemos que o encontro entre a 
filosofia e a fé, já poderia ter surgido no evangelho do apóstolo João em seu 
prólogo quando diz que no princípio era o Verbo (Logos)1, ou com São 
Paulo, em especial, na sua visita a Atenas com o objetivo de levar a boa 
nova aos gregos relatada por Lucas nos Atos dos Apóstolos2. Com efeito, o 
objetivo do nosso estudo é apresentar sucintamente, a relação entre a fides 
e a ratio no pensamento no de Severino Boécio, pois é notável a 
peculiaridade de sua abordagem filosófica, tanto nos assuntos ligados a 
discussão cristológica da sua época quanto no seu último escrito o De 
Consolatione Philosophiae. Falar sobre a comunhão entre a fé e a razão em 
autores dos primeiros séculos cristãos, no caso, os apologistas ou os 
autores das patrísticas, talvez, pareça algo um tanto quanto evidente, 
porém, o mesmo não se aplica a Severino Boécio. Quando analisamos o 
conjunto da obra boeciana, em especial, os temas teológicos presentes nos 
seus Opusculo Sacro, notamos que o seu espírito filosófico é aguçado, 

																																																													
* Doutorando em Filosofia do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de 
Pelotas. E-mail: m.mau2006@yahoo.com.br 
1 Bíblia de Jerusalém, João 1, 1-16. PAULUS, 2002, p.1842. É notável que os termos Verbo 
ou Palavra sejam utilizados como a tradução do termo grego Logos. Nesse sentido, o uso do 
termo Verbo pelo evangelista pode significar tanto a Palavra de Deus retomando, por 
exemplo, o livro do Gênesis no feito da criação, quanto o sentido mais próximo do grego de 
Sabedoria devido o feito da Encarnação do Filho de Deus.  
2 Bíblia de Jerusalém, Atos 17, 16-43. PAULUS, 2002, p.1934-1935. 
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preciso e técnico com o objetivo de investigar e explicar os fundamentos da 
fé sem o auxílio da autoridade da igreja. Do mesmo modo, quando 
abordamos o seu último escrito o De Consolatione Philosophiae, ele abusa 
da sua erudição filosófica, principalmente, de influências aristotélica, 
platônica e estóica, que de modo geral também não confrontam a fé, porém 
é um texto afinado com a filosofia clássica. Mas, como podemos explicar 
que Boécio, sendo e estando no âmbito de uma cultura cristã, e até mesmo 
procedente literariamente dela não se utiliza dos escritos patrísticos ou das 
Sagradas Escrituras mesmo quando aborda os temas ligados a fé cristã? 
Acreditamos que esse seja o caminho para podermos abordar a questão, 
pois temos que ter presente, primeiramente o projeto inicial de Boécio de 
traduzir e comentar os textos da filosofia clássica tentando, talvez, 
minimizar a literatura escassa devido às invasões bárbaras. No entanto, 
acreditamos que é através dos seus Opuscula Sacra, onde há ausência de 
elementos diretos das Sagradas Escrituras ou dos Padres da igreja e do De 
Consolatione Philosophiae que parece estar conectado apenas a filosofia 
pagã, que queremos extrair a relação entre fides e ratio, e inclusive, mostrar 
a proximidade do seu pensamento com autores cristãos dos primeiros 
séculos. 
1- Os Escritos Escolásticos e os Escritos teológicos 

Um homem erudito da filosofia clássica e um grande conhecedor da 
língua grega responsável por resgatar uma parte valiosa da filosofia que 
estava sendo perdida e ao mesmo tempo estabelecer um elo entre a 
filosofia grega e a filosofia medieval, Severino Boécio3 foi também um 

																																																													
3 Anicius Manlius Torquatus Severinus Boetius nasceu em Roma por volta do ano 470 d.C e 
faleceu em cerca de 525. Segundo alguns comentadores, Boécio iniciou seus estudos 
primeiramente nesta cidade através de um mestre privado, outros cogitam que possa ter sido 
em Atenas. Pertencente a uma importante e tradicional família romana, principalmente, na 
área política, os Anicius (cristãos há pelo menos um século), Severino Boécio perdeu seus 
pais muito cedo sendo criado pelo venerado Quinto Aurélio Símaco, amigo e mestre pelo 
qual tinha profunda admiração e respeito, homenageando-o, pelo menos, em duas obras, 
institutio arithmetica e o tratado De trinitate. Mais tarde, Boécio casou-se, com Rusticiana, 
filha de Quinto Aurélio Símaco, com a qual tiveram dois filhos, Flávio Simáco e Flávio Boécio. 
Maiores detalhes sobre a história, vida e obras de Anicius Manlius Torquatus Severinus 
Boetius podem ser encontrados na obra de Luca Obertello, “Consolazione della filosofia”, 
Texto latino a fronte. Milano: Rusconi Libri, 1996, p.25-29; na “A Consolação da Filosofia”, 
em sua tradução em português por Willian Li, editora Martins Fontes, nas páginas XLI a 
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influente político da sua época, ocupando os maiores cargos sob o reinado 
de Teodorico, o rei dos ostrogodos. Mesmo admirado pelo seu rei, Boécio é 
denunciado pelo senado romano pelos crimes de conspiração e o uso de 
magia negra, sendo preso, condenado e executado em torno de 525. Com 
efeito, foi em meio ao seu martírio, que Severino Boécio escreve o De 
Consolatione Philosophiae, sua obra mais conhecida e uma das literaturas 
mais lidas na Idade Média depois das Sagradas Escrituras e a Regra 
Monástica de São Bento. Porém, além do DCP4, sua obra prima, o sábio 
romano realizou vários trabalhos fundamentais para filosofia posterior, no 
caso, as chamadas obras escolásticas compostas por traduções e 
comentários como também, cinco escritos teológicos denominados 
Opúsculo Sacro5. 

As chamadas obras escolásticas, compostas por traduções e 
comentários de textos clássicos, foram organizadas metodicamente por 
Boécio sendo, o primeiro modelo de escritos conhecidos posteriormente 
como quadrivium6. Com efeito, essas obras foram fundamentais para o 
desenvolvimento das escolas na idade média no período conhecido como 
escolástico. Entres seus trabalhos, encontramos a tradução da lógica 
aristotélica, o Organon (as Categorias, o Da interpretação, os Primeiros 
Analíticos, os Silogismos Hipotéticos e os Tópicos de Aristóteles). Também 
traduziu e comentou o Isagoge do neoplatônico Porfírio, realizou um 
comentário dos Tópicos de Cícero e ainda elaborou um texto de aritmética e 
outro de música, além de outras obras de menor relevância7. Não é por 
acaso que Severino Boécio é considerado o “último dos antigos e o primeiro 
dos escolásticos”8, pois a sua erudição e seu conhecimento da língua grega 

																																																																																																																																	
XLIII, como também, na obra de Philotheus Boehner e Etienne Gilson: História da Filosofia 
Cristã, editora Vozes, nas páginas 159 a 175. 
4 Gostaríamos de estabelecer duas orientações preliminares para o melhor entendimento do 
presente estudo: primeiro, utilizaremos daqui por diante, a abreviatura DCP para nos 
referirmos à obra de Boécio “De Consolatione Philosophiae”; segundo, utilizaremos a obra “A 
Consolação da Filosofia” em língua portuguesa traduzida por Willian Li, editada por Martins 
Fontes em 1998. 
5 GIBERT. Paul. Introdução à Teologia Medieval, 1999, p. 61. 
6 OBERTELO, L. Boezio e dintorni, 1986, p.157-178, 
7 BOEHNER, Philotheus, GILSON, Etienne: História da Filosofia Cristã, 1982, p.159 a 175; 
GIBERT. Paul. Introdução à Teologia Medieval, 1999, p.62. 
8 Importante também é o título de “o último dos romanos e primeiro dos escolásticos” que 
geralmente é atribuído a Severino Boécio por Martin Grabmann: GRABMANN, M. Die 
Geschichte der scbolastischen Methode I. Friburgo: Herder, 1909. Grabmann (1875-1949) foi 
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e da filosofia clássica, permitiu que, mesmo no declínio do império romano 
devido a invasão dos bárbaros, a cultura greca romana pudesse ser, se não 
em sua totalidade, mais em parte, cultivada na Idade Média9. 

Além de seu importante trabalho nas traduções e comentários, 
nosso sábio romano também tratou dos assuntos ligados a fé e a discussão 
cristológica concernente a sua época, escrevendo cinco tratados 
conhecidos na tradição filosófica medieval como Opuscula Sacras10. Como 
aponta Gilbert11, a datação desses escritos não são seguras, sendo até 
contraditória entre a tradição patrística e os comentadores contemporâneos. 
No entanto, utilizaremos a cronologia aceita pela tradição patrística com 
suas possíveis e respectivas datas. O primeiro tratado denominado De fide 
catholica (FC) “A fé católica” escrita provavelmente em 512, trata 
basicamente da história do cristianismo, ou como escreve Savian “consiste 
numa exposição das verdades fundamentais da fé cristã...” 12. Em verdade, 
a preocupação de Severino Boécio é de narrar à história da salvação 
partindo do antigo testamento e chagando ao novo, mas também, com o 
intuito de mostrar a deformidade dessa história pelas diversas heresias 
presentes na época como o sabelianismo, maniqueísmo e o pelagianismo.13 
Na abordagem do sábio romano o seu objetivo é o de tornar perceptível a 
coerência da narrativa cristã dentro da história humana e, ao contrário, 
mostrar a contradição das demais seitas que abdicavam para si a 
integridade interpretativa da verdade revelada. 

O segundo texto, provavelmente escrito em 513, foi denominado 
contra Eutychen et Nestorium (CEN) “contra Êutiques e Nestório” possuindo 
como tema central a discussão da natureza divina e humana de Jesus 

																																																																																																																																	
um padre católico alemão, considerado como grande medievalista e pesquisador tanto da 
história da filosofia como da teologia, sendo considerado o maior estudioso católico do seu 
tempo. 
9 GIBERT. Paul. Introdução à Teologia Medieval, 1999, p. 62. 
10 Com efeito, utilizaremos abreviações dos presentes textos teológicos: De fide catholica 
(FC), contra Eutychen et Nestorium (CEN), Quomodo substantiae in eo quod sint bonae sint 
cum non sint substatialia bona (DH), Vtrum Pater et Filius et Spiritus Sanctus de divinitate 
substanliter praedicentur (VP) e De Sancta Trinitate (DT), utilizados pelo professor Savian na 
sua tradução da obra de Boécio. Ver Cf. 11. 
11 Ibidem. 
12 BOÉCIO. Escritos, 2005, p.10. A obra de Boécio Opuscula Sacra foi traduzida para o 
português pelo Prof. Dr. Juvenal Savian Filho pela editora Martins Fontes em 2005, pelo 
título de Escritos.  
13 GILBERT. Paul. Introdução à Teologia Medieval, 1999, p.63. 
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Cristo. Esse escrito possui como objetivo fundamentar a crença cristã da 
unidade da pessoa divina na dualidade de naturezas em resposta ao 
nestorianismo que defendia a ideia de duas naturezas em duas pessoas e 
também, os eutiquianos que em geral, defendiam apenas a unicidade divina 
da natureza de Jesus14. A abordagem de Severino Boécio nesse escrito 
encontra-se em concordância com os Concílios de Efésio de 431 e de 
Calcedônia em 451, do qual afirmavam a única pessoa de Cristo, porém em 
duas naturezas: a humana e divina. É importante ressaltar que esse texto 
busca, antes de tudo, o significado dos termos dogmáticos e metafísicos, 
isto é, o significado das expressões precisas de termos como a natureza, 
pessoa, substância, subsistência e essência, geralmente confundidas pelos 
autores cristãos15. Com efeito, o centro do argumento boeciano se 
concentra na relação entre natureza e pessoa, que dentre tantas 
abordagens os definem da seguinte maneira: natureza é a diferença 
específica que informa cada coisa16 (natura est unamquamque rem 
informans  especifica diferentia)17, e pessoa: substância individual de 
natureza racional18 (naturae rationabilis individua  substantia)19. 

Com efeito, além das diversidades interpretativas provindas das 
diferentes denominações cristãs, há também o problema das traduções 
latinas dos termos gregos que geraram grande confusão. Nesse sentido, a 
contribuição fundamental de Boécio foi o de fundamentar e recompor 
semanticamente o significado metafísico das expressões utilizadas na 
linguagem comum. Em verdade, o CEN possui uma análise dialética dos 
termos com base na lógica aristotélica e sem o uso da autoridade das 
Escrituras ou da tradição patrística, utilizando um método de análise 
estritamente especulativo e filosófico. Em sua abordagem, seus 
argumentos, por exemplo, a respeito do termo pessoa, é obtida 
dialeticamente através de uma redução progressiva do campo semântico 
até chegar a uma termologia mais precisa20. 

																																																													
14 Idem, p.62. 
15 BOÉCIO. Escritos, 2005, p.11. 
16 Ibidem, p.163. Com efeito, Gilbert traduz da seguinte forma: natureza é a propriedade 
específica de uma substância qualquer; Cf. GILBERT, Paul. Introdução à Teologia Medieval, 
1999, p.64. 
17 Ibidem, p.280. 
18 Ibidem, p.163. 
19 Ibidem, p.282. 
20 GILBERT. Paul. Introdução à Teologia Medieval, 1999, p.64. 
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Com o mesmo método do CEN, o terceiro tratado, menor em 
extensão, porém, mais complexo no sentido metafísico21, foi escrito em 
torno de 519 e denominado: Quomodo substantiae in eo quod sint bonae 
sint cum non sint substatialia bona “Como as substâncias nisto que são, são 
boas, embora não sejam bens substanciais” ou apenas De hebdomadibus 
(DH). Com efeito, o DH foi um escrito muito estudado e comentado22 na 
idade média por tratar da bondade substancial de Deus em comparação 
com as coisas criadas. Em total concordância com o título atribuído a esse 
escrito, Boécio apresenta uma distinção que se tornou clássica na filosofia 
medieval: diversum est esse et id quod est (diverso é o ser e isto que é)23. 
Em verdade, o DH é um texto denso que pretende responder se as demais 
coisas possuem o ser e qual a procedência desse ser: se possuem o ser 
em si, elas seriam iguais a Deus, o que é inconcebível; em contrapartida, se 
possuírem apenas a participação no ser de Deus, elas não poderiam ser 
boas. Com efeito, Boécio parte da análise axiomática aos moldes do 
matemático Euclides estabelecendo desde o início do tratado nove axiomas 
que serão reduzidas a sete24. A intenção de Boécio é estabelecer regras 
identificáveis pelo pensamento, ou seja, através de regras pré estabelecidas 
como axiomas, o nosso sábio romano pretende demonstrar que as 
substâncias são boas porque possuem um ser, mais esse ser só existe 
porque procede da substância de Deus, porém, não são bens substanciais 
como a substância mesma. Em outras palavras, Deus é pura essência, o 
que Boécio dirá que é um Ser simples e sem acidentes. As coisas, ao 
contrário, possuem o ser da bondade porque procedem de Deus, mais não 
são o Ser como Deus, porque além de possuírem o ser, também possuem 
acidentes. Por conseguinte, como diz Boécio uma coisa é o ser, a outra, é 
isto que é: 

Suponha-se, então, que uma única e mesma substância seja boa, 
branca, pesada e redonda. Nesse caso, uma coisa seria aquela 

																																																													
21 BAIXAULI, 1997, p.45. 
22 Como aponta Savian, os dois principais autores que comentaram esse escrito de Boécio 
são Gilberto Porretano e São Tomás de Aquino. Porém, comenta Savian, será possível ver 
os traços de Boécio, não somente no período medieval, mas em escritos de Kant, em 
especial, na sua fórmula forma dat esse rei (a forma dá ser à coisa). BOÉCIO. Escritos, 
2005, p.90. 
23 Com essa expressão “diversum est esse et id quod est” Boécio pretendia mostrar que há 
diferença entre o ser mesmo e as coisas, isto é: uma coisa é o ser, a outra isto que é. 
24 BOÉCIO. Escritos, 2005, p.187. 
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substância mesma, outra, a sua redondez, outra, a cor, outra, a 
bondade; pois, se cada uma dessas características fosse igual à 
substância mesma, [95] a gravidade seria o mesmo que a cor, a cor 
o mesmo que o bem e o bem o mesmo que a gravidade – o que a 
natureza não admite. Daí que, nessas coisas, um seria, então, o 
ser, outro, o ser algo, e, nesse caso, elas seriam boas, mas não 
teriam o ser mesmo bom25.  

Por conseguinte, o ponto central de Boécio é aplicar as regras 
axiomáticas passíveis ao entendimento racional através do rigor lógico e 
evidente, propondo solucionar a questão da diferenciação entre a bondade 
substancial de Deus e das criaturas que são boas não por identidade, mais 
por semelhança a substância de Deus estando ao mesmo tempo, em 
conformidade com a lógica e a fé católica. 

Escrito também em torno de 519, seu quarto texto, denominado 
Vtrum Pater et Filius et Spiritus Sanctus de Divintate substantialiter 
paraedicentur (VP) “Se Pai e Filho e Espírito Santo predicam-se 
substancialmente da Divindade” é o mais breve de todos. De inspiração 
agostiniana, seu escrito pode ser considerado como uma espécie de 
preparativo para o seu último escrito, De Sancta Trinitate. Por conseguinte, 
o VP tem o objetivo de estabelecer a distinção entre a substância divina e 
as pessoas da santíssima trindade. Assim como os demais textos 
teológicos, seu método continua sendo as categorias de Aristóteles com o 
propósito de elencar determinados atributos à substancia de Deus, como a 
verdade, justiça e bondade, para em seguida afirmar que o Pai, o Filho e o 
Espírito Santo também são predicados, porém, há uma diferença modal 
entre os atributos de Deus e os atributos das pessoas da Santíssima 
Trindade. Com efeito, Severino Boécio se utiliza da categoria de relação, 
pois se fala em diversidade de pessoas, mais não de substância. Em outras 
palavras, há uma substância divina com seus atributos e há uma 
correspondência entre as pessoas da Santíssima Trindade com essa única 
substância divina através da categoria da relação, ou seja, há uma 
predicação substancial necessariamente atribuída a Deus e uma predicação 
de relação onde as três pessoas da Santíssima Trindade estão incluídas. 
Por conseguinte, como comenta Savian, a categoria aristotélica de relação 
que seria teoricamente acrescida de uma ideia acidental da substância, 
muda seu estatuto ao tratar de Deus, pois o fator categorial é uma 
																																																													
25 Idem, 190. 
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abordagem humana que escapa do entendimento essencial de Deus que é 
está para além da substância:  

Nesse contexto, é preciso esclarecer que, embora a relação seja, 
na perspectiva do referencial aristotélico, uma atribuição acidental 
da substância, ela, porém, ao aplicar-se a Deus, vê transformado 
seu estatuto, porque Deus, com dirá Boécio, no DT IV [185], é para 
além da substância, legitimando, assim, sua predicação categorial 
apenas pela semelhança com o que a criatura humana conhece de 
sua própria realidade, com a consciência, porém, de que esses 
predicados não se aplicam a Deus tal como se aplicam ao mundo 
criado26. 

Seu último tratado, o De Sancta Trinitate (DT) “A Santa Trindade”, 
escrita entre 519 a 523, dá seguimento ao curto tratado anterior, com a 
função de separar as categorias possíveis pelo entendimento humano no 
plano sensível das categorias que podem ser discutidas no plano de Deus. 
Como cita Gilbert “Quando se utilizam as categorias para predicá-las de 
Deus, aquilo que pode ser predicado muda totalmente. A relação, por 
exemplo, não pode ser-lhe atribuída, dado que a substância nEle não é tal 
em sentido estrito mas ultra-substancial...”27. O foco central do DT é a 
afirmação de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são realmente e 
necessariamente o Deus uno e não três deuses, mesmo que sejam três 
pessoas distintas uma a outra. Em verdade, o método é o mesmo que foi 
abordado previamente no VP, onde Boécio estabelece uma diferença modal 
nas formas de predicação da substância divina e as pessoas da Santíssima 
Trindade, ou seja, uma predicação substancial referente ao Deus único e a 
predicação relacional das pessoas da Trindade.28 Com efeito, o sábio 
romano afirma os enunciados da fé cristã e do dogma trinitário em que 
professam que há um único Deus, mais esse único Deus, é composto por 
três pessoas distintas. 

Mais como é possível afirmar que no Deus único, há três pessoas 
distintas que não reproduzem necessariamente uma pluralidade de 
substâncias, isto é, na composição de três deuses diferentes e distintos? 
Nesse sentido, o sábio romano busca o seu fundamento nos predicativos 
provindos da filosofia aristotélica, indicando que em Deus não há diferenças 
																																																													
26 Idem, 104. 
27 GILBERT, Paul. Introdução à Teologia Medieval, 1999, p.67. 
28 BOÉCIO. Escritos, 2005, p.106. 
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de gênero, espécie ou número29, pois em Deus há ausência de acidentes. 
Em verdade, não havendo o predicativo de número, não há como haver 
pluralidade, e da mesma forma, não havendo os predicativos de gênero e 
espécie, não há diferenciação entre a sua forma e seu ser. Segundo 
Savian, no método utilizado por Boécio é possível recordar a árvore de 
Porfírio onde há a produção de gêneros subalternos que precedem do 
gênero divino, pois, afirma Savian, que a diferença numérica provinda dos 
acidentes é produzida pela matéria e não da imaterialidade: 

Boécio afirma, em [45]-[50] que o mesmo e o diverso se dizem 
segundo o gênero, a espécie e o número, e seus exemplos (cf. nn. 
[45]-[60]) permitem recordar a árvore de Porfírio, onde se vê o 
gênero supremo produzir gêneros subalternos, pelo acréscimo de 
uma diferença específica. Nas espécies, acrescentando-se as 
diferenças acidentais, obtêm-se os indivíduos, e o que se constata, 
conforme desce a árvore de Porfírio, é a realização da forma 
segundo diferentes estágios, pelo acréscimo de diferenças, 
sobretudo quando essa forma se une à matéria e chega, então, até 
os acidentes, que são as diferenças individuais30. 

Devido à imaterialidade de Deus que é forma pura, Severino Boécio 
identifica o ser divino com sua unidade, já que a pluralidade procede dos 
acidentes e estes da matéria. Com efeito, Boécio conclui que tanto os 
acidentes quanto a pluralidade não são passíveis de existirem na 
substância divina e confirma o dogma cristão na crença de uma única 
substância, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo, necessariamente não 
reproduzem três substâncias, pois o número das pessoas da Santíssima 
Trindade não significa a repetição da unidade de Deus. 
2- O De Consolatione Philosophiae 

O DCP foi a obra prima e testamentária de Severino Boécio escrita 
na prisão antes de sua execução em 52531. Em verdade, a obra de Boécio 
mostra todo o seu conhecimento da literatura poética e filosófica da filosofia 
clássica ao longo dos seus cinco livros escritos em forma de diálogo entre a 
mestra a Filosofia que vem ao encontro do seu súdito. Nessa obra, Boécio 
busca o consolo para o seu sofrimento e suas angústias, e mais, procura 

																																																													
29 Idem, 107. 
30 Ibidem, 108. 
31 Cf. nota 2. 
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entender a aparente desordem sobre a ordem natural do mundo organizado 
por um Deus bom e justo32. Como comenta Moreschini, a obra de Boécio 
ultrapassa as fronteiras do platonismo e aristotelismo, sendo possível 
acreditar na influencia de autores contemporâneos a ele, como os 
neoplatônicos e peripatéticos mais tardios33. Por conseguinte, há um debate 
entre os comentadores de Boécio no tocante da presença ou não de um 
sentido literário cristão no DCP. A questão é simples: Boécio escreve como 
um cristão ou como um filósofo pagão? A pertinência da questão é 
justificável devido à inexistência de elementos das Sagradas Escrituras e 
pelo protagonismo consolador da sua mestra, a Filosofia34. No entanto, 
acreditamos que os problemas tratados no DCP como a felicidade, a 
providência divina, o problema do mal, o livre arbítrio entre outros, estão 
diretamente relacionados aos problemas da filosofia cristã, já abordadas por 
autores que precederam a obra boeciana como São Justino, Clemente de 
Alexandria, Orígenes e Santo Agostinho35. Com efeito, iremos brevemente, 
tratar da ideia de felicidade e o problema do mal no DCP, que a nosso ver, 
seria o coração de sua obra36. É precisamente no livro III que o sábio 
romano trata da questão da felicidade e no livro IV que aprofunda a questão 
do mal, porém, sempre é bom lembrar que a obra testamentária de 
Severino Boécio é orgânica e deve ser entendida no seu todo. Com efeito, 
optaremos por abordar primeiramente e brevemente a questão da felicidade 
e logo após, também brevemente, o problema do mal. 

De início, é importante ressaltar uma progressão no discurso de 
Boécio na passagem dos livros I e II quando trata do tema dos bens da 

																																																													
32 RODRIGUEZ, 1995, p.242-243. 
33 MORESCHINI, 2008, p.499 
34 A “Filosofia” chega para resgatar o seu discípulo. Ela é a protagonista e não a serva, é a 
senhora que o filósofo romano reverencia como uma mãe. “Ama a Filosofia e a chama de 
sua “Mestra”, “Mãe” e “Nutriz” de todas as virtudes” (I, 6; II, 7); considra-a única e capaz de 
resolver seus problemas existenciais e suas dúvidas teológicas e filosóficas, apresenta-a 
como “Senhora” e não como “Serva”, como fizeram muitos pensadores escolásticos e o 
próprio Aquinate” (PECORARI, 2004, p.57). 
35 Cf. VIEIRA, M.M. “A imprevisibilidade da Fortuna e a Autossuficiência da Felicidade na 
Consolação de Boécio”. In: Studia Medievalia, 2011, p.36-39. 
36 VIEIRA, M.M. “A questão do mal em Boécio sob a perspectiva do diálogo platônico 
Górgias”. In: Seara Filosófica – Revista de Filosofia, n.13, 2016. Disponível em: 
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/searafilosofica/issue/view/604 Acesso em: 17 
de set. 2017. 
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fortuna, pois, segundo Moreschini37, o nosso sábio romano sai de um 
discurso cínico-estoico que trata dos bens aparentes e ilusórios da fortuna, 
para no livro III, buscar na filosofia platônica os fundamentos filosóficos para 
sua argumentação sobre a felicidade. Com efeito, segundo Boécio, é a 
felicidade que todos os seres humanos buscam, porém, por caminhos 
diferentes. Todas as ações humanas buscam naturalmente bens que 
possam proporcionar a felicidade, pois o fim último de todos os seres é a 
vida feliz. Nesse sentido, Boécio identifica a felicidade e o Sumo Bem com 
Deus, pois somente Deus pode ser capaz de reunir em si um todos os bens 
buscados que sem carecer de nada e contendo todos os bens, somente Ele 
pode ser a felicidade tão desejada pelos seres humanos já que Ele é o 
princípio de todas as coisas38. Em verdade, é essa beatitude39 que segundo 
Boécio o homem busca naturalmente e segundo ele, somente um ser 
completo e perfeito é capaz de proporcionar essa felicidade tão almejada 
pelos homens. Por conseguinte, se os homens buscam isoladamente nos 
bens da fortuna, as riquezas, o poder, as honras e os prazeres, é porque 
estão buscando isoladamente o soberano bem que é na realidade uno, 
perfeito, completo e principalmente, indivisível.40 

Todos os homens concordam em afirmar que Deus, princípio de 
todas as coisas, é bom. E, como não podemos conceber nada 
melhor do que Deus, quem poderia duvidar de que aquilo que é 
melhor que todo o resto seja bom? Portanto, nossos raciocínios 
mostram que Deus é bom a tal ponto que está fora de dúvida que o 
bem perfeito também está presente nele41. 

Em resumo, Severino Boécio define a felicidade como o fim último 
desejado por todos os seres humanos devendo conter três aspectos 
fundamentais: ser completa; ser perfeita; e ser una42. Mais como Boécio 

																																																													
37 BOEZIO. MORESCHINI, 2006, p. 38. 
38 Cf. liv.III. prosa 10, 1-29. BOEZIO. Obertello, Consolazione della Filosofia, 1996, p.132. 
39 BOEHNER, GILSON, 1982, p.213.  
40 Cf. VIEIRA, M.M. “A imprevisibilidade da Fortuna e a Autossuficiência da Felicidade na 
Consolação de Boécio”. In: Studia Medievalia, 2011, p.30. 
41 BOEZIO. Obertello, Consolazione della Filosofia, 1996, liv. III, prosa 10, 1-34. 
42 VIEIRA, M.M. A relação entre o livre arbítrio, a felicidade e a presciência de Deus no 
pensamento de Severino Boécio. 2013. Dissertação (Mestrado em Filosofia) Programa de 
Pós Graduação em Filosofia da Universidade Federal de Pelotas, 2013. Disponível em: 
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define que é Deus realmente o Bem Supremo capaz de saciar todos os 
desejos humanos? Em verdade, o sábio romano oferece três argumentos 
para fundamentar sua tese: no primeiro, estabelece a superioridade da 
bondade divina que é tanto o princípio quanto o fim de tudo, e sendo o 
princípio, está Nele a bondade perfeita43. No seu segundo argumento, 
Severino Boécio utiliza o atributo de relação entre a natureza divina e o 
Sumo Bem, pois o soberano bem é completo e autosuficiente que assim 
como Deus, não pode receber nada que não provenha dele mesmo44. No 
seu terceiro argumento, Boécio mostra a impossibilidade de haver dois 
sumos bens, pois se caso houvesse, necessariamente um iria sobressair-se 
ao outro, colocando em dúvidas o próprio conceito de perfeição divina. 
Logo, por uma questão de coerência, só é possível haver apenas um Sumo 
Bem sendo necessária a identidade dele com Deus e a felicidade perfeita45. 

Com efeito, se Deus é o Sumo Bem perfeito e a felicidade desejada 
por todos os seres humanos como fim último, uma questão se torna 
imprescindível: de onde provém o mal? Sua dúvida é pertinente e ocupou o 
pensamento de outros autores como Orígenes e Santo Agostinho. Em 
verdade, o tema do mal é muito caro para o sábio romano assim como foi 
para Orígenes. Em seu escrito Contra Celso, Orígenes relata a 
incompatibilidade da existência do mal com a bondade de Deus, pois, como 
comenta Soto, se Deus é absolutamente bom, justo e incapaz de fazer 
alguma maldade, o mal provém de onde46? Do mesmo modo, Santo 
Agostinho em suas reflexões sobre o mal e motivado por essa dúvida, 
escreve o De Libero Arbítrio, uma obra direcionada para responder à 
questão do mal, que além de oferecer uma resposta mais plausível para si, 
																																																																																																																																	
http://wp.ufpel.edu.br/ppgfil/files/2016/02/Disserta%C3%A7%C3%A3o-Maur%C3%ADcio-
Vieira.pdf Acesso em 17de set. 2017. p.46. 
43 Liv. III, prosa 10; 1-34. Obertello, Consolazione della Filosofia, 1996, p.132. 
44 Liv. III, prosa 10; 1-34. 
45 Liv. III, prosa 10, 34-73. 
46 Notamos que Orígenes (teólogo/filósofo patrístico nascido em Alexandria 185 e falecido 
253 em Tiro) já se debruçava sobre essa difícil questão do mal no pensamento filosófico em 
uma de suas obras, denominado “Contra Celso”. Nesse sentido, questionava a origem do 
mal e o problema da sua relação com Deus, pois defendia que Deus era infinitamente bom e 
incapaz cometer um ato maldoso como ressalta Soto: “Nos encontramos, así, ante un grave 
problema, en donde resalta con luz propia el hecho de la posible relación de Dios con el mal. 
Porque no puede menos que hacerse cuestón de lo que tenga que ver un Dios infinitamente 
bueno con el irrefutable hecho del mal. La única conclusión posible, que Dios es incapz de 
hacer mal (SOTO, 1999, p.956).  
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também serviu de resposta a seita dos maniqueus que defendiam dois 
princípios ontológicos: o princípio do bem ou da luz e o princípio do mal ou 
das trevas47. Por conseguinte, o bispo de Hipona defendia que Deus, 
soberano bem, não podia ser o autor do mal, pois era impossível provir Dele 
qualquer princípio de maldade. Para o doutor da igreja, o mal possui a sua 
origem no livre arbítrio do homem, inexistindo ontologicamente, pois se 
Deus é o Ser e dele só procede o bem, o mal que não procede Dele, não 
pode existir, pois é o não ser.  

Com efeito, para Severino Boécio, em concordância com Agostinho, 
o mal não existe no sentido ontológico, pois de Deus, Sumo Bem, só pode 
proceder o bem. Logo, para o sábio romano, o mal é fruto do arbítrio 
humano, que devido às más escolhas se afasta do seu caminho natural e 
consequentemente do Sumo Bem48. Em verdade, Boécio acredita, inclusive, 
que mesmo que os maus se beneficiem de suas maldades e os bons 
sofram, aos olhos da providência divina, tudo se encontra em harmonia. A 
aparente desordem ocorre por um erro de perspectiva do ponto de vista 
humano que não alcança ordem divina. Nesse sentido, Severino Boécio se 
aproxima da filosofia platônica para explicar a aparente confusão, pois é 
inegável a perplexidade humana em observar que por vezes, os bons 
sofram e os maus não aos olhos de um Deus bom e justo. Para o filósofo 
romano, aquele que sofre o mal, não se afasta do bem, pelo contrário a má 
ação condiciona o seu agente a um estado de maldade o afastando do 
sumo bem. Tal pensamento nos lembra de perto o debate de Sócrates e 

																																																													
47 Marcos Costa, comentador de Agostinho, em sua obra “Maniquísmo” de 2003 nos oferece 
uma excelente explanação da origem dessa seita, da qual santo Agostinho foi adepto 
durante muito tempo: “No século terceiro da era cristã surgiu uma religião onde a questão do 
mal foi colocada como central. Mani é o profeta e visionário que anuncia uma solução. A 
partir da Babilônia, sob o império persa, este líder religioso vai expandir sua doutrina para o 
Oriente e o Ocidente. Sua proposta não encontrou apenas fiéis, mas também forte oposição 
por ordem do rei persa Bahrâm I, teria Mani – segundo a tradição – sido crucificado e 
esfolado no ano de 277, aos 61 anos de idade. Sua doutrina não morre com o mestre. Quase 
dois séculos mais tarde, vemos seus discípulos empreenderem famosas disputas filosóficas-
teológicas com o grande pensador Agostinho, bispo cristão de Hipona e antigo adepto da 
doutrina maniqueísta” (COSTA, 2003, p.10). 
48 VIEIRA, M.M. A relação entre o livre arbítrio, a felicidade e a presciência de Deus no 
pensamento de Severino Boécio. 2013. Dissertação (Mestrado em Filosofia) Programa de 
Pós Graduação em Filosofia da Universidade Federal de Pelotas, 2013. Disponível em: 
<http://wp.ufpel.edu.br/ppgfil/files/2016/02/Disserta%C3%A7%C3%A3o-Maur%C3%ADcio-
Vieira.pdf>. Acesso em 17de set. 2017, p.46. 
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Pólo no diálogo Górgias de Platão49. Nele, Pólo questiona a Sócrates se o 
melhor é cometer uma injustiça ou sofrê-la. Em sua resposta, Sócrates 
surpreende seu debatedor ao dizer que entre uma e outra, prefere sofrê-la, 
pois a maldade está na ação de cometer uma injustiça, isto é, ao cometê-la, 
o agente se afasta do bem e se afunda na maldade, já que sua ação aflige 
a um inocente. Nesse sentido, Boécio preserva a bondade originária de 
Deus e tenta explicar o sofrimento dos bons, sem negá-lo, pois o mal 
procede da ação humana e de suas escolhas. Logo, permanecer firme em 
direção das virtudes e das boas escolhas, independente das adversidades, 
é para o sábio romano o caminho do homem ao seu verdadeiro fim, a 
felicidade.  
Considerações Finais 

A comunhão entre a fé e a razão é sem dúvidas uma característica 
marcante que surge, pelo menos com uma conotação mais forte, na filosofia 
medieval. Os intelectuais medievalistas buscavam na argumentação 
filosófica um modo apropriado e cognoscível de abordar as questões 
teológicas e descrever a fé revelada. Com efeito, como afirma Gilson, havia 
certa necessidade de justificar a fé diante de tantas concepções filosóficas e 
de tantos ataques provindos de filósofos pagãos que questionavam a 
justificação da veracidade revelada. Em verdade, os autores do século v da 
era cristã, como, por exemplo, Santo Agostinho admitiam a veracidade da 
revelação, pois Deus, na visão deles, era o ponto de partida para a 
especulação filosófica. Para filosofia, cabia o papel de trazer a lume através 
da razão as verdades reveladas que em si, ao menos para esses autores, 
era evidente e isenta de dúvidas. Não havia nesse período uma 
preocupação ou questionamento sobre os limites da filosofia em relação a 
teologia, ou mesmo, alguma discussão mais acirrada entre o papel que 
cabia a uma ou a outra.  Com efeito, para Boécio não era diferente, 
entretanto, o seu legado o distanciou dos demais autores patristicos, lhe 
reservando o título de ultimo dos antigos e primeiro dos escolásticos. A 
forma de abordagem adotada pelo sábio romano para tratar dos assuntos 
teológicos e o seu método filosófico para tal, juntamente com os seus 

																																																													
49 VIEIRA, M.M. “A questão do mal em Boécio sob a perspectiva do diálogo platônico 
Górgias”. In: Seara Filosófica – Revista de Filosofia, n.13, 2016. Disponível em: 
<https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/searafilosofica/issue/view/604>. Acesso em: 
17 de set. 2017. 
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trabalhos de traduções, comentários e tratados filosóficos ou teológicos 
permitiram o resgate de uma cultura que havia sido barbarizada pelas 
constantes invasões sofridas pelo império romano. Esse resgate cultural 
pode, a nosso ver, justificar tanto seu método de análise dos assuntos 
religiosos quanto a composição de sua última obra, o DCP.  

Em verdade, em seu escrito testamentário, Boécio não se utiliza de 
uma só palavra consolatória provindo das Sagradas Escrituras, mas de um 
espírito filosófico firme que está presente também no Opuscula Sacra, 
mesmo que nesta obra, os temas esteja necessariamente ligada a fé 
católica. Por conseguinte, no DCP Boécio não contradiz a sua análise 
técnica dos escritos teológicos e nem a fé cristã dos padres da igreja, ou 
seja, mesmo numa obra de cunho totalmente filosófico e menos científico, o 
seu comprometimento com a fé cristã permanece sem mácula. A fé na 
revelação, em Deus e em Jesus é para Boécio uma verdade evidente que 
não carece de dúvidas de sua existência, mas que precisa ser analisada e 
explicada para evitar equívocos, e para isso, sua análise é minuciosamente 
técnica e filosófica. No DCP sua investigação é menos analítica, porém não 
menos filosófica, tratando de questões ligadas tanto à filosofia quanto a fé 
cristã. Quando Boécio aborda a questão da felicidade, ele a identifica com 
Deus, o Sumo Bem, e fala da participação que há entre Deus e os homens 
dizendo que dessa participação os homens se tornaram deuses, porém 
diferente de Deus, pois nada se compara a Ele. No DH, Boécio estabelece 
essa diferença entre o criador e a criatura, precedendo, talvez o que dirá no 
DCP sem maiores detalhes. Em verdade, ao tocante a participação, Boécio 
também não contradiz seus antecessores como pro exemplo São Justino. 
Autor do século II, Justino já falava na participação do homem no verbo 
divino através do que ele chamou de o germe divino seminal presente em 
toda razão humana. Com efeito, Agostinho acreditava que o filosofar era o 
caminho para felicidade, pois é ela a responsável pela busca da verdade, e 
essa verdade consiste no fim última de todas as coisas, o soberano bem. 

Quando Boécio trata do problema do mal, suas questões são 
próximas de Orígenes que questionava a possibilidade da existência do mal 
perante a ordem divina. Porém a solução de Boécio sobre o tema procede 
de Agostinho, pois ambos negam a existência ontológica do mal recaindo a 
responsabilidade no livre arbítrio. Assim como no cristianismo, o sofrimento 
dos bons e o triunfo dos maus não são negados e é justificado por Boécio 
através de um erro de perspectiva e pela limitação da razão humana que é 
temporal e não possui acesso a visão eterna de Deus. Desse modo, 
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podemos dizer que Severino Boécio é um caso singular, pois possui a 
postura de um verdadeiro sábio que parte da investigação dos primeiros 
princípios até chegar as suas causas últimas, pois é um autor que escreve 
como um filósofo, mas pensa como um cristão partindo do princípio 
manifesto de Deus. Se há ausências de referencias das Sagradas 
Escrituras ou uma relação mais intimamente cristã no DCP ou em seus 
escritos teológicos que tratam da fé e das verdades reveladas, a de se levar 
em consideração o projeto de Severino Boécio de resgatar a filosofia 
clássica e passá-la para a posterioridade. Portanto, podemos dizer que as 
verdades da fé para Boécio é uma evidencia e um objeto de investigação 
científico e racional. Em verdade, os limites entre uma e outra inexistem 
para o sábio romano, sendo um dever da inteligência humana, analisar, 
explicar e entender os enunciados da revelação, sendo que esse papel é 
para ele, predominantemente da filosofia.  
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Introdução 

Immanuel Kant (1724-1804) é considerado um dos filósofos mais 
influentes do Ocidente. De família com poucos recursos econômicos, 
educado na religião protestante, lecionou geografia e ciências naturais 
antes de ser nomeado professor catedrático da Universidade de 
Königsberg, em 1770. Suas principais obras de filosofia são Crítica da razão 
pura (1781). Crítica da razão prática (1788) e Crítica do juízo (1790), obras 
que descrevem que um princípio filosófico só será possível quando o ser 
humano estiver seguro da própria capacidade de conhecimento. 

Para Kant, toda a vontade, como sujeito da moral, não visa apenas 
uma regra, mas tem como prioridade um fim primordial. Esse fim deve estar 
integrado plenamente à regra, constituindo, assim, a condição inicial da 
moralidade, isto é, proporcionando condições de possibilidade para a 
existência do imperativo categórico, da possibilidade de uma ação moral 
universal. Como todo princípio ético reside em nossa razão autônoma, a 
finalidade de nossa vontade só poderá ser absoluta. 

Compreendendo que a razão pura possa conter em si um 
fundamento prático, que satisfaz a determinação da vontade, nesse caso, 
existem leis práticas. Entretanto, se isso não ocorre, todos os princípios 
práticos serão simples máximas.  

No conhecimento prático, isto é, naquele que só tem que tratar dos 
fundamentos da determinação da vontade, os princípios que alguém 
formula em si mesmo nem por isso constituem leis a que 
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inevitavelmente se veja submetido, porque a razão na prática se 
ocupa do sujeito, ou seja, da faculdade de desejar, cuja constituição 
especial pode a regra referir-se por formas bem diversas. A regra 
prática é sempre um produto da razão, porque prescreve a ação, 
qual meio para o efeito, considerado como intenção1. 

Essa regra é designada por Kant como um imperativo, isto é, uma 
regra movida por um dever que exprime a competição objetiva da ação e 
significa que se a razão determinasse totalmente a vontade, a ação 
ocorreria certamente segundo essa regra. Portanto, os imperativos tem 
valor objetivo, sendo em tudo diferentes das máximas, apesar de estas 
comporem princípios subjetivos. Assim afirma Kant: 

Máximas são, em verdade, princípios, mas não imperativos. Os 
próprios imperativos, contudo, quando condicionados, isto é, 
quando não determinam a vontade exclusivamente como vontade, 
mas somente em vista de um ofício apetecido, ou seja, quando são 
imperativos hipotéticos, constituem, portanto, preceitos práticos, 
mas não leis. Devem estas últimas determinar suficientemente a 
vontade, mesmo antes que eu indague se tenho a faculdade 
necessária para um efeito apetecido ou o que devo fazer para 
produzir esse efeito; devem, portanto, ser categóricas, pois do 
contrário não são leis, faltando-lhes a necessidade de que, se tem 
de ser prática, urge ser independente de condições patológicas e, 
por isso mesmo, casualmente ligadas à vontade2. 

Por máxima pode-se compreender o princípio subjetivo de uma 
ação, diferente do princípio objetivo, ou seja, da lei prática, válida para todo 
ser racional. Embora sofra influência de apetites e inclinações, o ser 
racional reconheceria no imperativo categórico “aquele [imperativo] que nos 
representasse uma ação como objetivamente necessária por si mesma, 
sem relação com qualquer outra finalidade”3. Portanto, as leis práticas são 
destinadas apenas à vontade, sem levar em consideração o que foi 
efetuado pela causalidade da vontade, podendo alhear-se dessa 
causalidade para conquistar essas leis em sua transparência. 

Na Crítica da razão prática, Kant demonstra que a razão pura é 
prática por si mesma, ou seja, ela dá a lei que alicerça a moralidade, a 
																																																													
1 KANT, 2013. p.34. 
2 KANT, 2013. p.34. 
3 KANT, 1980, p.124-5. 



Anais do V Congresso de Filosofia Moral e Política 

395 

razão fornece as leis práticas que guiam a vontade. Leis práticas são 
princípios práticos objetivos, regras válidas para todo ser racional. Elas se 
diferenciam das máximas que são princípios práticos subjetivos, regras que 
o sujeito considera como válidas apenas para sua própria vontade. 
"Admitindo-se que a razão pura possa encerrar em si um fundamento 
prático, suficiente para a determinação da vontade, então há leis práticas, 
mas se não se admite o mesmo, então todos os princípios práticos serão 
meras máximas”4. 

A lei moral determina que a vontade possa ser livre na medida em 
que esta é movida por um motivo puramente racional. Mas o homem está 
sujeito às leis da causalidade enquanto pertencente ao mundo sensível, e 
por outro lado tem consciência que é livre enquanto participante da ordem 
inteligível. 

O conceito de autonomia é introduzido originalmente em sua 
Fundamentação da metafísica dos costumes (1785), onde o filósofo o 
concebe como a propriedade que a vontade possui de ser lei para si mesma 
(independentemente da natureza dos objetos do querer). O filósofo afirma 
que o princípio da autonomia é, pois: “escolher sempre de modo tal que as 
máximas de nossa escolha estejam compreendidas, ao mesmo tempo, 
como leis universais, no ato de querer”5. A partir dessa temática é possível 
dizer que a autonomia seja o princípio da dignidade da natureza humana, 
enquanto ser racional e, a liberdade é a alma da autonomia da vontade. 

Em síntese, a autonomia é para Kant o alicerce da dignidade da 
natureza humana e de toda a natureza racional, pois o homem deve praticar 
o bem pelo bem. É nesse contexto que a moral tem uma identidade própria, 
na medida em que abarca obrigações e deveres supremos e não relativos e 
que contemple o “outro”. Autonomia e dignidade são indiscutivelmente os 
dois grandes pilares de uma nação democrática. São conquistas de todos 
nós sujeitos da história. Por isso é extremamente relevante analisar de 
forma sistemática a lei moral de Kant como o objetivo de despertar no ser 
humano uma consciência ética do dever. O dever para Kant não exprime 
uma exposição externa feita à nossa vontade e à nossa consciência, mas 
sim a expressão de nossa liberdade, pois representa a lei moral em nós, é a 
plenitude da manifestação da humanidade no ser humano. “Obedecer ao 
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dever é obedecer a si mesmo como ser racional que dá a si mesmo a lei 
moral”6.  

O dever revela nossa verdadeira natureza de seres racionais. O 
dever não nos é imposto e sim proposto pela razão à nossa vontade 
livre. Quando o querer e o dever coincidem, somos seres morais, 
pois a virtude é a força da vontade para cumprir o dever7. 

Nesse sentido, a lei moral kantiana remete-nos também a uma 
questão social. O presente artigo visa proporcionar aos leitores a partir de 
uma reflexão do imperativo categórico kantiano a consciência de si e dos 
outros, isto é, ser capaz de refletir e reconhecer a pessoa do outro como 
agentes éticos iguais a si; uma capacidade para obter equilíbrio e orientar 
seus desejos, impulsos, paixões e sentimentos, ou seja, ser possuidor de 
vontade; reconhecer-se como autor da ação moral avaliando suas 
consequências positivas e negativas para si e na pessoa do outro; ser 
capaz de exercer sua liberdade com autonomia, isto é, autodeterminar sua 
conduta moral para a boa vontade. Portanto, o presente artigo tem como 
objetivo analisar sistematicamente a importância da lei moral kantiana como 
fundamentação necessária para a prática da boa vontade. 
1- A lei moral kantiana como fundamento necessário para a prática da 
boa vontade 

A principal preocupação ética de Kant é a busca e a fixação de um 
princípio universal capaz de reger todas as ações humanas. A questão de 
Kant, em relação à filosofia prática consiste em tematizar o princípio de 
fundamentação das normas, que concebe o homem como ser ético. O 
objetivo principal do filósofo alemão é estabelecer uma medida suprema, 
uma ação ética universal independentemente da experiência humana. 
Portanto, uma ação moral motivada por qualquer fator empírico não 
constitui um valor moral para Kant, porque tal ação sempre terá como 
finalidade almejar qualquer coisa que se quer. Bruno Cunha Weyne 
argumenta tal posicionamento kantiano em seu artigo Dignidade da pessoa 
humana na filosofia moral de Kant: 

Assim, a ação movida por qualquer fator empírico, seja ele o mais 
nobre ou o mais egoísta, não possui valor moral, porque tal ação 
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sempre terá como fim alcançar qualquer coisa que se quer (ou que 
é possível que se queira); ou seja: o valor moral da ação não reside 
no efeito que dela se espera nem em qualquer princípio da ação 
que precise pedir o seu móbil a este efeito esperado, pois todos 
esses efeitos podem também ser alcançados por outras causas, e 
não se precisa para tal da vontade de um ser racional, em cuja 
vontade – e só nela – pode-se encontrar o bem supremo e 
incondicionado. Desse modo, "nada senão a representação da lei 
[05] em si mesma, que em verdade só no ser racional se realiza, 
enquanto é ela, e não o esperado efeito, que determina a vontade, 
pode constituir o bem excelente a que chamamos moral"8.  

A lei moral deve ser independente da experiência. Uma vontade boa 
determina-se a si mesma, independentemente de qualquer experiência, 
sem preocupar-se com prazer ou dor que a ação possa provocar. Uma 
moral que se fundamenta nas causas empíricas cai no egoísmo. A vontade 
só pode ser determinada pelas leis máximas. A mera forma da lei moral só 
pode ser representada pela razão e não pelas leis naturais que regem os 
fenômenos e que são determinadas pelas questões empíricas. A vontade 
deve ser independente da lei natural dos fenômenos, e essa independência 
se denomina liberdade. Então, a vontade que tem como lei a mera forma 
legisladora das máximas é uma vontade livre. "A razão pura é por si só 
prática e dá (ao homem) uma lei universal que chamamos lei moral"9.  

A força da lei moral está em sua absoluta necessidade e em sua 
universalidade. Ora, a universalidade da lei moral significa que ela tem de 
valer não só para os homens, mas para todos os seres racionais em geral. 
Em Kant, universalidade significa racionalidade, o dever ordena 
universalmente porque é determinado pela razão. Por isso a lei moral deve 
ser um mandamento, um imperativo, que seja categórico e não hipotético. 
Em virtude de ser incondicional e universal, o imperativo categórico possui 
apenas conteúdo formal, sendo, portanto, uma fórmula. A lei moral deve ser 
assim formulada, em termos de imperativo categórico: "Age de tal modo que 
a máxima de tua vontade possa sempre valer ao mesmo tempo como 
princípio de uma legislação universal"10.  

Para Kant, a dignidade é o valor de que se reveste tudo aquilo que 
não tem preço, ou seja, é um valor inestimável que não é passível de ser 
																																																													
8 WEYNE, 2011, p.21. 
9 KANT, 2015, p.107. 
10 KANT, 2015, p.103. 
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substituído por algo equivalente. Portanto, a dignidade é uma qualidade 
inerente aos seres humanos enquanto agentes morais: na medida em que 
exercem de forma autônoma a sua razão prática, os seres humanos 
constroem diferentes personalidades, cada uma independente da outra e 
insubstituível. Consequentemente, a dignidade é um valor inseparável da 
autonomia para o exercício da razão prática, por isso, apenas os seres 
humanos são dotados de dignidade.  

Para Kant, sendo racional e livre, o ser humano é capaz de impor a 
si mesmo normas de conduta, designadas por normas éticas, válidas para 
todos os seres humanos, que por sua racionalidade, são fins em si e não 
meios a serviço de outros. Portanto, a norma básica da conduta moral 
kantiana determina que o homem em tudo que faz ou age deve sempre 
tratar a si mesmo e seus semelhantes como fim e nunca como meio. A 
obediência do homem à sua própria vontade livre e autônoma constitui, 
para Kant, o fundamento de toda conduta moral do ser humano.  

A dignidade humana tem seu fundamento na segunda fórmula do 
imperativo categórico: “age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na 
tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente 
como fim e nunca simplesmente como meio”11. Esse princípio determina 
que todo ser humano, como um fim em si mesmo, possui um valor 
intrínseco, isto é, a dignidade do ser humano consiste no fato de ele não 
obedecer a nenhuma lei que não seja formulada por ele mesmo. 

A moralidade, como condição dessa autonomia legislativa 
determinada pelo imperativo categórico, é, portanto, a condição da 
dignidade do homem e, moralidade e humanidade são as duas únicas 
coisas que não têm preço. Portanto, o pensamento kantiano acerca do 
universo moral humano determina que todos os seres humanos devessem 
ser tratados com igualdade. 

Por natureza o ser humano é revestido por vários sentimentos como 
o egoísmo, a ambição, a destruição, a agressão, a crueldade, movidos por 
prazeres insaciáveis e pelos quais matamos, mentimos e roubamos. Por 
isso Kant afirma que precisamos do dever para que possamos 
autodeterminar como seres morais.  

O dever, portanto, longe de ser uma imposição externa feita à nossa 
vontade e à nossa consciência, é a expressão de nossa liberdade, 
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isto é, da presença da lei moral em nós, Obedecer ao dever é 
obedecer a si mesmo como ser racional que dá a si mesmo a lei 
moral. Por liberdade das vontade, o sujeito moral, isto é, a razão 
prática universal, dá a si mesmo os valores, os fins e as normas de 
nossa ação moral. Por isso somos autônomos12. 

O dever, segundo Kant, não se apresenta através de um conjunto de 
conteúdos fixos, que abordariam o fundamento de cada virtude e 
mostrariam quais atos deveriam ser praticados e evitados em todos os 
momentos de nossa vida. Para Kant, “o dever é a necessidade de uma 
ação por respeito a lei”13. Portanto, o dever deve ser encarado e 
compreendido como o fundamento de toda e qualquer ação moral. Nesse 
sentido afirma Chaui: “quando o querer e o dever coincidem, somos seres 
morais, pois a virtude é a força da vontade para cumprir o dever”14.  

Para Kant, nada é bom em si, pois a dignidade moral consiste na 
capacidade de decisão sobre o que fazer com os talentos (virtudes). A 
dignidade moral de Kant não está na prática dos talentos, na vivência da 
virtude, mas sim na capacidade de decisão pessoal do que fazer com os 
talentos. É essa decisão, essa capacidade de decidir o que fazer com os 
talentos é que irá conferir ao ser humano a dignidade moral. 

Desse modo, para Kant nenhum princípio ético ou moral que foi 
descrito até sua época foi capaz de fornecer um critério para o bem, pois 
todas as doutrinas morais existentes antes dele estavam fundamentadas 
nos fatores empíricos e se baseavam nas condições subjetivas que não 
exige nenhuma prática universal para os seres humanos, a não uma 
máxima meramente condicionada. Nesse sentido, somente um princípio 
formal da moralidade, determinado pela própria razão pura prática, e que, 
por isso, determina a priori e imediatamente à vontade, por conseguinte, 
possui a capacidade de satisfazer as exigências da racionalidade ética. 
Esse princípio formal kantiano é a lei moral. 

Somente o principio formal da moralidade é capaz de almejar uma 
legislação universal, quer dizer, independente de qualquer matéria da lei 
natural dos fenômenos (lei da causalidade), enquanto está contida na 
máxima, isto é, no princípio prático que fundamenta e determina a vontade 
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do sujeito e, em virtude dessa total independência, constitui-se uma vontade 
livre. Em relação a boa vontade Kant afirma: 

A boa vontade não é boa por aquilo que promove ou realiza, pela 
aptidão para alcançar qualquer finalidade proposta, mas tão 
somente pelo querer, isto é, em si mesma, e, considerada em si 
mesma, deve ser avaliada em grau muito mais alto do que tudo o 
que por seu intermédio possa ser alcançado em proveito de 
qualquer inclinação, ou mesmo, se quiser, da soma de todas as 
inclinações15. 

A ética defendida por Kant não é formalista no sentido de ser vazia, 
fechada, abstrata em si mesma e desprovida de qualquer compromisso com 
a realidade. A lei moral kantiana é formalista porque exige que toda ação 
moral seja desvinculada de toda e qualquer condição, ou seja, a lei moral 
tem que ter um caráter necessário e universal. Assim sendo, a lei moral não 
pode ser fundamentada a posteriori, na experiência, mas sim, a priori, na 
razão, porque só esta lhe permite alcançar uma validade universal e uma 
necessidade que torna a ação boa por si mesma. A partir dessa perspectiva 
kantiana Weyne faz o seguinte relato a partir do pensamento de Salgado: 

A lei moral, como esclarece Salgado, está voltada para a realidade 
das ações humanas e pode ser realizada, bem como, tem de estar 
aberta para o mundo em que vai ser executada. Aliás, a 
preocupação da ética kantiana com a forma da ação moral não 
significa que o seu conteúdo seja desconsiderado ou que Kant 
desconheça que a ação moral tem tanto uma forma (elemento 
racional) quanto um conteúdo (elemento empírico); antes, significa 
que este, embora considerado, não é estudado, visto que jamais 
pode constituir o fundamento de determinação da vontade16. 

Para Kant, toda a vontade, como sujeito da moral, não visa apenas 
uma regra, mas, antes de tudo, tem como prioridade um fim primordial. 
Esse fim primordial deve estar integrado plenamente à regra, constituindo, 
assim, a condição inicial da moralidade, isto é, proporcionando condições 
de possibilidade para a existência do imperativo categórico, da possibilidade 
de uma ação moral universal. Como todo princípio ético reside em nossa 
razão autônoma, a finalidade de nossa vontade só poderá ser absoluta. 

																																																													
15 KANT, 1984, p.110. 
16 WEYNE, 2011, p.136. 
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Compreendendo que a razão pura possa conter em si um 
fundamento prático, que satisfaz a determinação da vontade, então existe 
leis práticas, entretanto, caso contrário, todas as proposições fundamentais 
práticas serão simples máximas. Por exemplo, alguém pode assumir para si 
mesmo que jamais irá suportar uma ofensa sem vingá-la, compreendendo 
que não há nenhuma lei prática, mas apenas a sua máxima. Assim afirma 
Kant: 

No conhecimento prático, isto é, naquele que tem a ver 
simplesmente com fundamentos determinantes da vontade, as 
proposições fundamentais que formamos não ainda leis às quais 
inevitavelmente nos submetemos, porque no que é prático a razão 
tem a ver com o sujeito, ou seja, com a faculdade de apetição, com 
cuja natureza particular a regra pode conformar-se de múltiplos 
dados. – A regra prática é sempre um produto da razão, porque ela 
prescreve como visada a ação enquanto meio para um efeito17. 

Essa regra é designada por Kant como um imperativo, isto é, uma 
regra movida por um dever que exprime a competição objetiva da ação e 
significa que se a razão determinasse totalmente à vontade, a ação 
ocorreria certamente segundo essa regra. Portanto, os imperativos tem 
valor objetivo, sendo em tudo diferente das máximas, assim expressa Kant 
referente ao Imperativo Categórico:  

A representação de um princípio objetivo, enquanto obrigante para 
uma vontade, chama-se um mandamento (da razão), e a fórmula do 
mandamento chama-se imperativo. 
Todos os imperativos se exprimem pelo verbo dever (Sollen), e 
mostram assim a relação de uma lei objetiva da razão para uma 
vontade que segundo a sua constituição subjetiva não é por ela 
necessariamente determinada (obrigação)18. 

Embora sofra influência de apetites e inclinações, o ser racional 
reconheceria no imperativo categórico “aquele [imperativo] que nos 
representasse uma ação como objetivamente necessária por si mesma, 
sem relação com qualquer outra finalidade”19. Para Kant, as leis práticas 
são destinadas apenas à vontade, sem levar em consideração o que foi 

																																																													
17 KANT, 2015, p. 67. 
18 KANT, 1984, p.124. 
19 KANT, 1980, p.124. 
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efetuado pela causalidade da vontade, podendo alhear-se dessa 
causalidade para conquistar essas leis em sua transparência. As leis 
práticas são destinadas apenas à vontade, sem levar em consideração o 
que foi efetuado pela causalidade da vontade, podendo alhear-se dessa 
causalidade para conquistar essas leis em sua transparência. 

Somente a razão, ao determinar por si mesma a vontade, torna-se 
uma verdadeira faculdade superior de desejar. "Seu um ente racional deve 
representar suas máximas como leis universais práticas, então ele somente 
pode representa-las como princípios que contêm o fundamento 
determinante da vontade não segundo a matéria, mas simplesmente 
segundo a forma"20. Um ser racional não pode conceber seus princípios 
subjetivos práticos, suas vontades, seus desejos, suas máximas, como leis 
universais. A vontade só pode ser concebida como lei moral se não for 
determinada pelo objeto. 

A matéria de um princípio prático é o objeto da vontade. Este objeto 
ou é o fundamento da vontade ou não o é. Se ele é o fundamento 
determinante da mesma, então a regra da vontade estaria 
submetida a uma condição empírica (à relação da representação 
determinante com o sentimento de prazer e desprazer), 
consequentemente não seria nenhuma lei prática. Ora, se separa 
de uma lei toda a matéria, isto é, todo objeto da vontade (enquanto 
fundamento determinante), dela não resta senão a simples forma de 
uma legislação universal21. 

A vontade só pode ser determinada pelas leis máximas. A lei moral 
só pode ser representada pela razão e não pelas leis naturais que guiam os 
fenômenos e que são determinadas pelas experiências. A vontade deve ser 
independente da lei natural dos fenômenos, das questões empíricas, e essa 
independência é concebida liberdade. Então, a vontade que tem como lei a 
mera forma legisladora das máximas é uma vontade livre. "A razão pura é 
por si só prática e dá ao homem uma lei universal, que chamamos lei 
moral"22.  

A força da lei moral está em sua absoluta necessidade e em sua 
universalidade. Em Kant, universalidade significa racionalidade, o 
dever ordena universalmente porque é determinado pela razão. Já a 

																																																													
20 KANT, 2015, p.91. 
21 KANT, 2015, p.91. 
22 KANT, 2015, p.107. 
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absoluta necessidade denota que ela não seja condicionada a 
nenhum outro fim, mas que seja necessária por si mesma23. 

Nesse sentido, a lei moral deve ser um mandamento, um imperativo, 
que seja categórico e não hipotético. Em virtude de ser incondicional e 
universal, o imperativo categórico possui apenas conteúdo formal, sendo, 
portanto, uma fórmula. A lei moral deve ser assim formulada, em termos de 
imperativo categórico: "Age de tal modo que a máxima de tua vontade 
possa valer ao mesmo tempo como princípio de uma legislação universal"24. 
Para Kant, todo ser racional tem consciência imediata da lei moral, ela se 
impõe como um fato, um fato da razão. Mas não é um fato imposto a nós de 
forma a posteriori, mas sim, de forma a priori. 

Por conseguinte a lei moral é naqueles um imperativo que ordena 
categoricamente, porque a lei é incondicionada; a relação de uma 
tal vontade com esta lei é uma dependência sob o nome de 
obrigação, porque significa uma necessitação – ainda que pela 
simples razão e sua lei objetiva – a uma ação que por isso se 
chama dever, porque um arbítrio afetado patologicamente (embora, 
não determinado pela afecção, por conseguinte também sempre 
livre) comporta um desejo que emerge de causas subjetivas e por 
isso também contrapor-se frequentemente ao fundamento 
determinante objetivo puro; logo, precisa de uma resistência da 
razão prática, enquanto necessitação moral, que pode ser 
denominada coerção interior, mas intelectual25. 

A santidade da vontade é uma ideia prática que basicamente tem 
que se modelar como protótipo, cuja aproximação infinita é a única 
realidade que corresponde a todos os seres dotados de razão finitos e que 
essa realidade faz da lei moral pura santa.  

A lei moral é para nós um dever. É a consciência desse dever que 
nos proporciona a compreensão que a razão é legisladora em questão 
moral, que a razão é prática em si mesma e que o ser humano é livre. 
Diante desse pressuposto, Kant faz a seguinte afirmação: "A autonomia da 
vontade é o único princípio de todas as leis morais e dos deveres 
conformes a elas: contrariamente, toda a heteronomia do arbítrio não só 
não funda obrigação alguma, mas, antes, contraria o princípio da mesma e 
																																																													
23 ZATTI, 2007, p.28. 
24 KANT, 2015, p.103. 
25 KANT, 2015, p.109. 
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da moralidade da vontade"26. O princípio da lei moral consiste na 
independência da vontade perante todo objeto desejado, isto é, de toda 
matéria da lei e, ao mesmo tempo, a possibilidade da mesma vontade 
ordenar-se como simples forma da lei. Portanto, a liberdade possui um 
aspecto negativo e outro positivo, os quais convergem na ideia de 
autonomia. Assim descreve Weyne o pensamento kantiano mencionado 
acima: 

Pois bem, é no âmbito da razão prática em que a razão pura, 
quanto ao conceito de liberdade, deixa de desempenhar uma 
atividade apenas reguladora do mundo sensível (mundo da 
natureza) e passa a exercer uma atividade constitutiva de conteúdo 
de um mundo inteligível (mundo da liberdade). Isso porque, 
enquanto na razão teórica o conceito de liberdade só pode ser 
concebido problematicamente como um princípio regulador e, pois, 
meramente negativo, na medida em que ele não constitui nenhum 
objeto de um conhecimento teórico possível para o ser humano – 
logo, que a sua realidade objetiva não pode ser provada –, o uso 
prático da razão, como se verá, consegue provar a realidade 
objetiva desse conceito mediante princípios práticos a priori que: 
como leis que demonstram uma causalidade da razão pura para 
determinar o arbítrio com independência de todos os 
condicionamentos empíricos (do sensível em geral) e que 
comprovam em nós uma vontade pura na qual os conceitos e leis 
morais têm a sua origem27. 

É nesse contexto da razão prática que Kant irá desenvolver a sua 
ética. O filósofo após a percepção da pluralidade do ethos – um fenômeno 
cultural da moralidade – rompe com o relativismo, e concentra-se na 
elaboração de uma ética racional, formal, que tem como princípio 
fundamental a universalidade da lei moral. 

O princípio da felicidade pode, sem problema, proporcionar 
máximas, porém excetos aquelas que se incumbissem para leis da vontade, 
mesmo que se tomasse a felicidade geral como objeto. Portanto, pode 
haver regras gerais, mas não universais. A lei moral apenas manifesta a 
autonomia da razão pura prática, ou seja, a liberdade. Dessa forma, a lei 
moral só pode ser pensada como objetiva e necessária, porque vale para 
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todo ser racional dotado de razão e vontade. Nesse sentido Kant afirma: ”A 
máxima do amor de si (prudência) apenas aconselha; a lei da moralidade 
ordena. Há porém uma grande diferença entre aquilo que se nos aconselha 
e aquilo para o qual somos obrigados”28. 

Diante dessa temática pode-se afirmar que a liberdade prática na 
perspectiva kantiana é entendida pela independência da vontade perante 
toda lei que não seja a lei moral. Assim sendo, o ser humano não é 
determinado pela natureza e nem pelo livre-arbítrio, ele pode escolher agir 
por dever, nisto consiste sua autonomia. É nesse contexto que a moral tem 
uma identidade própria, na medida em que abarca obrigações e deveres 
supremos e não relativos e que contemple o “outro”, quer dizer, é no 
exercício da autêntica autonomia que o ser humano será capaz de realizar 
uma ação ética voltada para a prática da boa vontade. 

A lei da autonomia deve fornecer ao mundo dos sentidos, como 
natureza sensível, o conteúdo de um mundo do conhecimento, isto é, uma 
natureza suprassensível, mas sem modificar o mecanismo vigente. Esta lei 
da autonomia é a lei moral, sendo dessa forma, a lei que fundamenta a 
natureza suprassensível e de um mundo inteligível puro.  

Pois a lei moral efetivamente nos transporta, em ideia, a uma 
natureza em que a razão pura, se fosse acompanhada da sua 
correspondente faculdade física, produziria o sumo bem, e ela determina 
nossa vontade a conferir ao mundo sensorial a forma de um todo de entes 
racionais29. A lei moral kantiana é uma lei da causalidade por meio da 
liberdade e, portanto, da possibilidade de uma natureza suprassensível, da 
mesma forma que a lei da metafísica dos eventos no mundo sensível era 
uma lei da causalidade da natureza sensível. Em síntese, o significado que 
a razão proporciona ao sujeito moral é sumamente prático, pois a própria 
ideia da lei de uma causalidade (da vontade) tem uma causalidade em si 
mesma ou determina o fator fundamental dessa causalidade. 

No princípio moral estabelecemos uma lei da causalidade que 
ultrapassa o fundamento determinante desta última para além de 
todas as condições do mundo sensível e pensamos a vontade 
segundo o modo como ela é determinável enquanto pertencente a 
um mundo inteligível, por conseguinte, o sujeito dessa vontade (o 
homem) não simplesmente enquanto a um puro mundo do 
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entendimento, embora, sob este aspecto, como desconhecido a nós 
(como podia ocorrer segundo a crítica da razão especulativa pura), 
mas também determinamos a vontade com vista à sua causalidade 
mediante uma lei que não pode ser computada entre nenhuma lei 
natural do mundo sensorial, portanto estendemos o nosso 
conhecimento para além dos limites do último, cuja pretensão, aliás, 
a Crítica da razão pura declarou em toda a especulação como 
nula30. 

O mais importante de toda a determinação da vontade pela lei moral 
é que ela, enquanto vontade livre, não apenas por ser independente de 
qualquer motor empírico, é que a vontade é simplesmente determinada pela 
lei. Portanto, o efeito da lei moral como motor determinante da vontade é 
simplesmente negativo e esse motivo, enquanto tal pode ser conhecido a 
priori. Em outras palavras, toda inclinação e toda sensibilidade humana tem 
como base um sentimento, e o efeito negativo da lei está no sentimento. 
Assim sendo, podemos conhecer a priori a lei moral, como fundamento 
determinante da vontade, porque ela provoca dano a todas as inclinações 
do ser humano, despertando um sentimento que pode ser concebido como 
dor. Portanto, o respeito para com a lei moral é fruto de um sentimento 
intelectual, e esse sentimento que conhecemos de forma plena a priori e 
que sua necessidade torna-se para o ser humano uma realidade. 
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FICÇÕES REGULATIVAS E SEUS SINTOMAS DA DÉCADENCE EM 
NIETZSCHE 

 
Rafael dos Santos Ramos* 

 
 
 
Perscrutaremos a crítica da moral elaborada por Nietzsche a partir 

das obras do período intermediário passando pela Genealogia da moral até 
aportarmos em Crepúsculo dos Ídolos, cap. IX, seção 33; projetamos obter 
elementos que propicie uma genealogia da “razão prática”, a partir do 
diagnóstico nietzschiano da impossibilidade afirmativa das ações 
desinteressadas (destacando o altruísmo) e a experimentação do maior de 
todos os pesos, a saber, o eterno retorno do mesmo (ewige Wiederkunft 
des Gleichen) enquanto um modo de incorporação de uma norma, ou ainda, 
como “imperativo ético”. Assim, buscamos aprofundar o seguinte problema: 
como é uma norma de uma perspectiva nietzschiana? 

Os resultados deste ensaio não têm por objetivo encerrar a questão, 
mas sim trazer algumas perspectivas de Nietzsche, enquanto ferramenta 
crítica aos critérios objetivos e subjetivos que sustentam as normas morais 
dos modelos teóricos deontológicos. Ademais, buscar-se-á descrever a 
crítica de Nietzsche a noção de razão (vernunft) cunhada pela tradição, em 
especial (e portando de antemão a noção nietzschiana de ficções 
regulativas), analisamos sua objeção sobre algum tipo de uso inteiramente 
puro da razão, destacando o criticismo de Kant em sua obra Crítica da 
razão pura, onde é possível conferir o intento kantiano em demarcar certa 
distinção entre as capacidades “pura” e “prática” da razão, nesta acepção, a 
racionalidade operaria sob interesses distintos, o que clarificaria certa 
singularidade instrumental entre a esfera do conhecimento e a da moral. 
Nesta última, elucidaremos o caráter decadente das ações desinteressadas 
destacando a reflexão de Nietzsche sobre o altruísmo. 

Em nossa abordagem, acabamos por não evitar certa “oscilação 
histórica” em relação às obras de Nietzsche. No entanto, é no entremeio de 
uma breve apresentação sobre o conhecimento (Erkenntniss) e a moral, 
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que pesquisamos elementos para uma genealogia da “razão prática”, em 
seguida, descrevemos como o autor desenvolve a hipótese de uma “norma” 
ser “incorporada” em conformidade com a forma peculiar que avalia e 
interpreta o mundo, para isso buscar-se-á apresentar em diferentes 
contextos de sua literatura filosófica, certa “tipificação”1 do indivíduo a partir 
dos conceitos – forte (stark) e fraco (schwach), nosso esforço em relacionar 
estes conceitos com outros tão importantes (para compreender suas obras), 
será em especial, comparar o exame sobre o valor natural do egoísmo 
(Egoismus, Selbstsucht, Eigennutz), sendo também capaz de decifrar 
aquele tipo forte fisiologicamente), com o exame do resultado da 
prerrogativa da doutrina do eterno retorno do mesmo. 
1- Conhecimento e moral: elementos para uma genealogia da “razão 
prática” em Nietzsche  

A crença em construir algum conhecimento (Erkenntniss), ou mesmo 
qualquer ideia que se pretenda fixa, segundo Nietzsche é um erro (Irrthum) 
necessário, que desde os tempos mais primitivos permitiram a espécie 
humana a conservar-se e expandir-se no transcorrer histórico do mundo. O 
aspecto negativo destes erros, se dá em parte, pelo modo em que os 
filósofos da tradição conceberam o homem, não como Nietzsche descreve-
o, enquanto vontade de potência2 (Wille zur Macht), mas sim como uma 

																																																													
1 Nesta “tipificação” Nietzsche faz uso dos conceitos de forte e fraco, isso implica que 
devemos ter um cuidado sobre as interpretações possíveis na leitura de tais termos (“fraco” e 
“forte”), pois é correto dizer que o forte afirma a vida, mas precisamos sempre destacar que o 
indivíduo é forte enquanto afirma a vida e não que ele afirma a vida enquanto é forte. Disso 
podemos concluir que o forte é, num primeiro momento, um resultado de uma dinâmica 
sobre as relações entre seus instintos, ou seja, o forte não nasce forte. 
2 A construção deste conceito na filosofia de Nietzsche inicialmente passa por uma crítica a 
tradição, que concebe o termo vontade como uma faculdade humana, assim como a 
imaginação, o entendimento e mesmo a razão, no entanto, assevera Nietzsche que não 
podemos exercer a vontade, pois não há relação nenhuma desta com as intenções, esta 
vontade pode ser livre, mas não por que escolhemos e sim porque sofremos uma certa 
implicação de sentimento de superioridade (afeto de mando). Disso se segue o combate 
travado por Nietzsche sobre duas concepções de vontade, a saber, a psicológica e a 
metafisica. Ao atacar a “teoria psicológica” Nietzsche denuncia, que desta perspectiva 
compreende-se o ato enquanto consequência necessária da vontade, neste sentido o querer 
seria suficiente para a ação, para funcionar, esta teoria precisa embasar-se na ideia de um 
sujeito, este capaz de exercer ou não a vontade, consequentemente efetivaria ou não o ato, 
mas como pretendemos desenvolvermos adiante, para Nietzsche o sujeito é apenas o 
“efeito” da ação e não o executor, pois nesta acepção nietzschiana, a abrangência de 
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atuação da vontade tem de ser interpretada no organismo inteiro onde ela encontrará aliados 
e também resistências, é na evidência destes conflitos que se pode perceber uma espécie 
de vitória sobre as resistências, assim, conjugando-se com os elementos a seu favor  
vencendo as resistências é que a vontade predomina-se numa pluralidade de impulsos. É o 
processo (na guerra de impulsos) que faz uma vontade vitoriosa, é este processo que a 
teoria psicológica denunciada por Nietzsche negligencia e ao mesmo tempo se justifica na 
inferência de uma causa ao qual chama de sujeito, ignorando a agência da vontade não só 
no homem, mas também em todos seres vivos que em geral constituem um organismo. 
(Dicionário Nietzsche, MARTON, 2016, p.422). A segunda e mais decisiva concepção de 
vontade a ser combatida é a perspectiva metafisica, esta concebe o termo vontade enquanto 
o “em si das coisas”, assim ignora-se o conflito entre os elementos, ocultando a efetivação 
de vontades dos mesmos. Em A Gaia Ciência evidencia-se uma ferrenha critica a 
Schopenhauer, este teria reduzido o status dos fenômenos a uma “cega vontade de viver” 
que caracterizar-se-ia como absurda e sem razão ou finalidade, isto constituiria a essência 
do mundo, para Nietzsche esta concepção seria como acreditar em forças que atuam de 
modo mágico. Neste momento é que Nietzsche aproxima-se e adota a postura positivista ao 
criticar a metafisica. Se a vontade para Schopenhauer designava um “querer viver” irredutível 
comum a todos os seres, para Nietzsche, neste contexto ela (a vontade) pode ser passível 
de analise cientifica enquanto um mecanismo. Em Assim falava Zaratustra, sua crítica contra 
Schopenhauer ganha contornos mais singulares, ou seja, diminuem a influência positivista e 
lança mão pela primeira vez de seu conceito vontade de potência, esta deve ser intendida 
enquanto vontade orgânica sem nenhum traço que lhe comprometa com qualquer 
transcendência, ou seja, vida e vontade de potência só se obtém na esfera dos fenômenos, 
assim não pode existir fora dos seres vivos (MARTON, 2016, p.422). É na luta (na qual não 
há pausa ou finalidade possível e que acontece no exercício das vontades de potência, cujo 
vencido passa a obedecer o mais forte e assim, submete-se por algum período) que 
condiciona-se a efetivação de hierarquias que devido ao fluxo do vir-a-ser não podem ser 
definitivas. Nas obras posteriores Assim falava Zaratustra Nietzsche lança mão de sua teoria 
das forças, estimulado por problemas suscitados pela ciência de sua época busca analisar a 
mudança da matéria inerte à vida, assim, o conceito de vontade de potência é alargado, pois 
se inicialmente designava-se ao âmbito do orgânico, neste novo contexto abarca também a 
tudo que existe, o conceito em pauta passa a ser entendido enquanto força eficiente (força 
plástica, criadora) que visa buscar mais força (luta por mais potência), estas forças 
relacionam-se e dispõem-se distintamente a cada instante, vencendo as resistências que lhe 
opõe supera-se a si mesma, assim é possível nova configuração (formas), seja como for as 
novas configurações da vontade de potência o importante a destacar é que esta não impõe 
uma lei; além disso também não estabelece um mesmo padrão de configuração, e; não tem 
finalidade; ao superar a si mesma constantemente não pode estabelecer esta ou aquela 
configuração. Nietzsche pretende superar as demandas oriundas dos problemas científicos 
de sua época, em especial, a insuficiência do mecanicismo em tentar explicar a tudo que 
existe, para isso o conceito vontade de potência reúne os quanta dinâmicos para apresentar 
uma qualidade, neste ponto é de suma importância não conceber este conceito enquanto 
uma substância ou tipo de sujeito, ainda menos um ente metafísico ou princípio 
transcendente (MARTON, 2016, p.424/425). Neste sentido o conceito de vontade de 
potência é nas palavras de Marton “Qualidade de todo acontecer, ela diz respeito ao efetivar-
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dualidade instintos/razão, segundo estes filósofos, a razão caracterizaria 
certa distinção e primazia da espécie em relação as outras, mas também 
desempenharia um controle legitimo sobre os instintos (o corpo). Para 
Nietzsche o corpo é prova do devir, o absoluto fluxo das forças, está 
afirmativa torna toda pretensão humana de fixidez – uma ilusão (IIIusion, 
Täuschung).  

O desenvolvimento da linguagem e da moral, quando analisadas de 
perto expressariam minuciosamente algumas nuances de tal ilusões ou 
erros, a própria noção de consciência (BewuBtsein) é também um exemplo 
disso, em GC Nietzsche apresenta seu projeto de “incorporação do saber”3, 
onde explícita que durante a evolução e a história incorporamos erros 
fundamentais em nossa cognição4. 

As representações (erros) tendo a utilidade de conservação da vida 
acenam para uma perspectiva positiva dos axiomas que se pretendiam 
absolutos, mas ainda numa perspectiva negativa, o engendramento destas 
ideias fixas teriam contribuído para que o humano, negasse aquela 
afirmativa que o põe no mesmo status de todos os outros seres vivos, ou 
seja, aquela de que a sua única realidade é o corpo, com suas pulsões 
organizadas hierarquicamente obedecendo assim, a lógica da vontade da 
potência, esta deve ser concebida nas dimensões tanto psicológica quanto 
fisiológica5. 

Em BM §.23 Nietzsche funde a psicologia e fisiologia em 
fisiopsicologia (Physio-Psychologie) e nesta acepção, o corpo se 
comparado a mera introspecção ofereceria certo privilégio metodológico 
para uma análise filosófica, desta perspectiva fisiopsicológica o corpo é 
descrito enquanto uma multiplicidade de almas que em suas relações de 
mando e obediência teriam como critério de organização as condições que 
permitissem a constância da vida. Estas novas nuances são de estrema 
relevância para sua genealogia e seu projeto de cultivo6. 

																																																																																																																																	
se das forças. Mais próximo da arché dos pré-socráticos que dá entelechéia de Aristóteles, o 
conceito nietzschiano de vontade de potência constitui um dos principais pontos de ruptura 
em relação à tradição filosófica” (MARTON, 2016, p.425). 
3 Livro I, §. 10 e §.11. 
4 NIETZSCHE, 2001, p.63. 
5 SALANSKIS, 2016, p.159. 
6 SALANSKIS, 2016, p.160. 
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Em seu ZA Nietzsche afirma duas “razão”, pois o corpo seria a 
“grande razão”7, e a outra, chamada de “pequena razão”8 – aquela forjada 
pela tradição e que no entanto, não é mais que um instrumento do corpo9, 
assim destaca-se que qualquer significação atribuída ao corpo (Leib) é 
ilusão  metodológica, segundo Nietzsche a confusão em tornar tal ilusão 
numa certeza (Gewissheit), teve seu ápice na filosofia cartesiana 
especialmente na sua concepção dogmática do “eu” como uma unidade 
distinta e governante do corpo, Marton comenta “Ao contrário do que se 
supõe, o eu não comanda o corpo mas dele decorre; não executa as ações 
mas se constitui enquanto ‘efeito’ delas. Não se trata, pois, de inverter a 
relação tradicionalmente estabelecida entre corpo e alma, mas de mostrar 
que o homem é ‘todo corpo e nada além disso’”10. 

Na GM 11, Nietzsche remete A (livro I, §9), onde desenvolve o 
conceito de “eticidade do costume” (Sittlichkeit der Sitte) supondo que 
desde os tempos mais primitivos, as relações de mando e obediência, bem 
como o engendramento de valores e normas no transcorrer civilizatório fez 
o indivíduo sofrer, sacrificar-se, essas reflexões são atenuadas na segunda 
dissertação, §3 GM, onde destacam-se aspectos cruéis na construção dos 
valores humanos forjados a ferro e fogo, a capacidade do homem de 
cumprir promessas, de assenhorar-se diante de si mesmo, sua 
responsabilidade, proveria de uma necessidade primitiva, pois, foi preciso 
superar o esquecimento (Vergessen), entendido como uma espécie de 
força orgânica oriunda da animalidade humana, tal superação a partir de 
uma memória. Nesta última, surge a responsabilidade como “instinto 
dominante”, a isso – o homem chamou “de sua consciência”. 

Nietzsche menciona a mais antiga e douradora psicologia da terra, 
explicada a partir do axioma – “Gravasse algo a fogo, para que fique na 
memória: apenas o que não cessa de causar dor fica na memória”, em 
seguida destaca exemplos de punições que outrora era tido como normal, 
assim como castrações, esquartejamentos etc., asseverando: 

Com ajuda de tais imagens e procedimentos, termina-se por reter 
na memória cinco ou seis “não quero”, com relação aos quais se fez 

																																																													
7 Dos desprezadores do corpo §5, §6. 
8 NIETZSCHE, 2011, p.35. 
9 LIMA, 2016, p.52/354. 
10 MARTON, 2009, p.55. 
11 Segunda dissertação §1 e §2. 
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uma promessa, a fim de viver os benefícios da sociedade – e 
realmente! Com ajuda dessa espécie de memória chegou-se 
finalmente “a razão”! – Ah a razão, a seriedade, o domínio sobre os 
afetos, toda essa coisa sombria que se chama reflexão, todos esses 
privilégios e adereços do homem: como foi alto seu preço! Quanto 
sangue e quanto horror há no fundo de todas as ‘coisas boas’! 
[…]12. 

A mnemotécnica como método na “incorporação” de axiomas se 
instituiria nas esferas jurídicas, religiosas etc. até um ponto em que nas 
relações humanas (que são no fundo de cunho “econômico”), numa lógica 
credor/devedor – internalizar-se-ia a noção de “dívida” transmutando-a em 
sentimento de culpa (Schuld), tal sentimento desembocaria numa espécie 
de descarga interna promovendo assim, a doença da má consciência 
(schlechtes Gewissen), esta (em sua primeira versão) decorre do contexto 
das primeiras comunidades, onde se desdobra inicialmente os elementos 
do conceito de eticidade do costume, mas ganha um contorno mais forte a 
partir das teorias de Platão (que buscavam em um fora, ideias fixas, 
reivindicando um lugar para verdade (Wahrheit) no âmbito da lógica (Logik), 
na tentativa de superar o saber mítico), e posteriormente – o 
desenvolvimento do monoteísmo pelo cristianismo. 

Estas formas de conceber o mundo se conciliariam e disso surgiria 
uma nova apresentação da “má consciência” (na genealogia nietzschiana), 
aquela não mais do homem em geral que nos primórdios luta contra a sua 
animalidade, construindo uma espécie de segunda natureza, mas sim a “má 
consciência” com a dimensão do sofrimento eterno, a noção de pecado 
operando em uma medida que tiraniza, desagrega os impulsos (Trieb), tais 
impulsos entendido como um complexo de sentimentos, pensamentos e 
afetos13. 

De um ponto de vista histórico a ilustração de Nietzsche sobre a 
vitória dos fracos sobre os fortes representaria com certa clareza a inversão 
de valores que nas bases do platonismo e cristianismo vieram a 
reconfigurar os modos de avaliações14 predominantes na cultura, este 
																																																													
12 NIETZSCHE, 1998, p.52. 
13 ITARARICA, 2016, p.271. 
14 O que faz surgir um valor é a própria perspectiva avaliadora, Nietzsche ao questionar o 
valor de todos os valores – opõe dois modos de proceder as avaliação remetendo a um tipo 
forte e a um tipo fraco, no primeiro é possível associar a aristocracia grega que concebe o 
conceito de “bom” como algo nobre, belo, feliz. Diferente da perspectiva avaliadora dos 
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exame hipotético permitiria certo desvelamento e demonstraria o 
desenvolvimento de alguns axiomas funestos que ainda nos dias de hoje 
resistem de modo surpreendente. 

Perscrutar estas nuances do pensamento de Nietzsche apontadas 
até aqui, possibilitará algumas condições para compreensão da reflexão 
que o autor faz sobre o conceito de razão, pois esta ao invés de algo dado e 
essencial pela categoria humana, foi construída ao longo de muito tempo ao 
passo em que o homem, por necessidade a incorporou – até um ponto em 
que se tornou instinto, uma espécie de força na multiplicidade da vontade 
de potência e que desempenha um papel instrumental muito importante (em 
especial, sua utilidade de facilitar a vida por exemplo), a partir da noção de 
ficções regulativas. 

Na tradição filosófica, especialmente em Kant em sua obra Crítica da 
razão pura, a razão se desporia a operar sob diferentes interesses e nisso é 
marcado o ponto de ruptura entre o uso da “razão pura” e o uso da “razão 
prática”, na primeira com o interesse de estabelecer as condições de 
possibilidade do conhecimento válido, o que para Kant só é possível se dar 
na esfera dos fenômenos, onde atribui o conceito de causa como 
constitutivo do conhecimento; já em seu interesse prático, a razão lidaria 
com princípios regulativos, dos quais ela não seria legitimada a conferir 
alguma intuição via intelecto, ou seja, pode-se interpretar nos escritos 
kantianos que o interesse prático da razão se dá na dimensão em que Kant 
suprime o conhecimento para dar espaço aos erros (crenças), neste âmbito 
os postulados (ou as ideias) da razão enquanto princípios regulativos, assim 
como Deus; imortalidade da alma; mundo; ou liberdade, seriam (se 
comparado ao que se pode conhecer), erros da razão (entendido como 
impossibilidade de conferir conhecimento a certos objetos), a isto Kant 
chamou de nômenos (objetos dos quais não podemos conhece-los), no 
entanto, enquanto exercendo certa legitimidade que a razão atribui aos 
“erros” (entendido aqui como impossibilidade de conhecimento), estes 

																																																																																																																																	
fracos da qual Nietzsche relaciona e compara ao cristianismo que teria (no sentido de 
inverter os valores anteriores), dado uma conotação ao “bom” enquanto aquilo que padece,  
sofre, é miserável, o viés religioso desta interpretação também destacaria, em oposto ao que 
é “bom”, ou seja, enquanto os fortes opostamente ao conceito de “bom” designavam o “ruim” 
(num sentido técnico instrumental), por outro lado, os fracos designariam opondo ao “bom” o 
conceito de “mal” (diferente de “ruim”, com forte sentido de ressentimento – o fraco 
pressupõe que: se ele é “bom”, logo, o forte é “mal”. 
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postulados pela razão podem ser pensados15 e por conseguinte 
funcionariam como princípios regulativos. 

Esta marca kantiana que expressa a distinção daquilo que podemos 
conhecer, separando daquilo que podemos pensar, deve nos auxiliar se 
comparada a concepção nietzschiana sobre o que chamamos aqui de 
ficções regulativas, pois, Nietzsche nega a possibilidade de algum tipo de 
conhecimento totalmente puro, que seja isento das demandas práticas, 
atenuando a isso destacamos o comentário de Corbanezi: 

[...] Nenhum conhecimento repousa em uma necessidade 
puramente teórica e abstrata, isolada de interesses práticos; 
revela-se, antes, funesta a pretensa distinção entre teoria e 
prática, conforme ressaltam anotações póstumas de 1888. [...] 
Impossível em um mundo que vem a ser, o assim chamado 
conhecimento pressupõe, como sua condição necessária, um 
mundo fictício, criado e arranjado de modo a nos aparecer como 
“cognicível”. Assim, o conhecimento repousa na crença em 
identidade, permanência, igualdade e muitas outras noções por 
nós inventadas, as quais, como esquemas reguladores, forjam 
um mundo calculável e formulável para nós. Da aplicação 
dessas ficções decorrem apenas simplificações e falsificações: 
se são muitas vezes consideradas verdades absolutas, é 
porque possibilitam a conservação de uma determinada espécie 
de vida. Eis, contudo, o maior erro: tomar aquele mundo de 
ilusões como um mundo verdadeiro e atribuir-lhe valor 
supremo16. 

A crítica nietzschiana ao conhecimento é também uma crítica à 
moral, pois a própria justificação e busca de fundamentação da verdade 
derivariam do âmbito da valoração moral. Assim, a distinção entre 
interesses da razão, como por exemplo vimos em Kant enquanto uso 
prático e uso puro – em Nietzsche não procede, pois ao operar sobre as 
regras da linguagem e concluir a partir de conceitos que visam estancar o 
fluxo do vir a ser (werden), dando unidade ao caos da multiplicidade obtidas 
por nossos sentidos, parece que a razão apenas oferece adequação 
discursiva a um interesse maior do que ela poderia desenvolver por conta 
própria, ou seja, ela enquanto uma força na multiplicidade da vontade de 
																																																													
15 Maiores desdobramentos sobre a comparação entre Kant e Nietzsche exploraremos o 
comentário de LIMA, Márcio José Silveira. Funções regulativas em Kant e Nietzsche. 
16 CORBANEZI, 2016, p.152-153. 
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potência teria uma atuação a partir de erros, dos quais estão sempre 
passíveis de novas configurações, assim, a razão até mesmo quando 
estivesse operando o mais abstratamente, estaria no fundo, atuando sob 
um interesse prático, a saber, aquele tendo em vista estar conforme os 
interesses de uma determinada interpretação apreciativa da vontade de 
potência. 
1.2-Altruísmo: ficção regulativa e sintoma da décadence fisiológica 

Na perspectiva nietzschiana nossas ações desinteressadas em 
última instância se aportariam em uma justificativa que caracterizar-se-ia 
muito mais por certa “necessidade estética”, do que por um embasamento 
ético, ou seja, tal justificação das ações desinteressadas decorreria de uma 
espécie de vaidade, que dependendo da perspectiva avaliadora revelaria 
também um tipo de egoísmo especifico (como veremos adiante), cujo a 
partir da ótica da fisiopsicologia, poder-se-ia saber se tal egoísmo “pode 
valer muito” ou “carecer de valor e ser desprezível”. 

Ao desenvolver o conceito de altruísmo Nietzsche distancia-se de 
suas primeiras referencias (em especial Shopenhauer e Wagner) e passa 
refletir sobre o tema junto a Paul Rée, este propõe uma explicação 
naturalista sobre os sentimentos morais. Em 1875 Rée publica sua obra 
Observações Psicológicas; em 1877 lança A origem dos sentimentos 
morais. Além de toda a parceria e certa influência recíproca que tiveram em 
suas obras durante esse período, se distinguiam, especificamente em 
relação ao conceito de altruísmo, pois grosso modo para Rée, o bom é o 
não egoísta, enquanto o mal é o egoísta. Sentimentos e ações não egoístas 
são o que contam nas relações. Assim, Rée defende que somente ações 
altruístas são boas, e; somente ações egoístas são más. O comentador e 
tradutor Itaparica em seu ensaio17, “recorta” do texto de Rée18 a seguinte 
citação (destacando certa definição de Rée sobre o conceito): 

O altruísmo é como parte de nossos antepassados animais, inato. A 
representação de sua louvabilidade, contudo, desenvolveu-se em 
um determinado estágio da cultura e tornou-se habitual para o 

																																																													
17 Precisamente na página 63 em seu ensaio: ITARARICA, André Luís Mota. “Nietzsche e 
Paul Rée: o projeto de naturalização da moral em Humano demasiado humano”. In: 
Dissertatio, v.38, 2013, p.57-77. 
18 Referente a obra: RÉE, Paul. Ursprung der moralischen Empfindungen. Chemnitz: 
Schmeitzner, 1877. Mais precisamente em página 23. 
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indivíduo no decorrer da vida, como ocorre agora. Do mesmo modo, 
o egoísmo, o instinto de se preocupar consigo mesmo, é inato. Mas 
esse instinto, quando anseia a satisfação às custas dos outros, é 
designado como mau, como repreensível – : essa designação se 
desenvolveu simultaneamente ao elogio ao altruísta e então se 
ligou, por hábito, ao instinto egoísta19. 

Para Nietzsche todas as ações podem ser interpretadas a partir da 
dinâmica da vontade de potência, nesta perspectiva não há desinteresse 
dos indivíduos em seus relacionamentos, mesmo no âmbito moral, em 1878 
já notasse em HDH I (na seção 57 – A moral como auto divisão do homem), 
certa impossibilidade de alguma ação desinteressada, neste contexto 
Nietzsche passa a exemplificar alguns modos de como o homem se auto 
divide-se a partir do fenômeno moral20 e mesmo no período tardio de suas 
obras não abre mão da postura que aponta para impossibilidade de 
altruísmo como um impulso afirmativo, assim como conceber que o 
conhecimento e suas verdades lógicas estão assentadas em erros, requer-
se também ao conceito de egoísmo uma certa desmistificação, ou seja, 
concebe-lo como “mau”, dependeria de uma determinada perspectiva que 
interpreta e avalia, esta poderia ser do tipo que afirmasse a vontade de 
potência ou aquela que ao contrário desagregaria seus impulsos. Ainda no 
contexto de HDH I (no cap. II, seção 101 “Não julgueis”), Nietzsche afirma 
“[...] – O egoísmo não é mau, [...] Saber que o outro sofre é algo que se 
aprende, e que nunca pode ser apreendido inteiramente”21. 

 Notemos a impossibilidade de agarrar ou apreender (pelo menos 
inteiramente) algo no fluxo eterno do vir a ser, se na primeira etapa deste 
estudo constatemos essas mesmas condições humanas acerca do 
conhecimento, agora também nos aparece no sentido moral, corroborando 
assim, para nossa reflexão (de como se dá, se é que se dá a noção de 
razão prática em termos nietzschianos). 

Ainda neste seguimento, buscar-se-á demarcar certo 
“entrecruzamento” entre ética e estética no pensamento de Nietzsche, afim 
de aprofundar a hipótese – de se é possível encontrar elementos 
“prescritivos”, a partir de análise da sua “teoria dos afetos”, pois é no estudo 

																																																													
19 RÉE, 1877, p.23. 
20 NIETZSCHE, 2000, p.36-37. 
21 NIETZSCHE, 2000, p.77. 
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da arte, que se apresenta um forte traço do diagnóstico crítico que faz 
Nietzsche sobre alguns artistas. 

É interessante notar também, no contexto de 1887 em GM que 
Nietzsche “cruza” os elementos da ética com a estética, refletindo sobre os 
valores e evidenciando que sua proposta de transvaloração transcorre não 
apenas nas esferas da moral e do conhecimento (como já apuramos), mas 
refere-se a todos os valores, exemplo disso pode ser o desenvolvimento da 
“má consciência” (em GM, segunda dissertação), onde destaca-se também 
a dimensão estética quando Nietzsche levanta a questão do belo em 
consonância da perspectiva em pauta, sobre as ações desinteressadas22, é 
neste contexto que algumas considerações sobre a origem do “não 
egoísmo” é posta associada a má consciência (“vontade de maltratar-se”) 
seguindo-se daí, os atributos dos quais facilmente podem ser designados 
aquele tipo fraco o qual avalia a efetividade existencial de modo 
depreciativo produzindo ressentimento23, este último conceito – também 
concebido como resultado do desenvolvimento da moral dos escravos 
(fracos), expressar-se-ia em uma perspectiva fisiopsicológica 
(demonstrando certa desorganização e anarquismo dos instintos), 
resultando numa configuração de forças na vontade de poder que no fundo 
– quer o nada! Assim, configurar-se-ia o fraco niilista24 (Nihilismus), ao 
contrário deste último, o forte busca uma vida afirmativa, e; é descrito como 
um conjunto de instintos organizados hierarquicamente, potente – no 
decorrer das obras nietzschiana esse tipo também aparece como aquele do 
“bom gosto”, “o nobre”,  possuidor das nuances necessárias para o além do 

																																																													
22 NIETZSHE, 1998, p.76. 
23 É considerado um estado patológico, um modo de doença (disfunção entre consciência e 
memória) decorrente da troca de direção das forças em meio ao fluxo da dinâmica do 
efetivar da vontade de potência (Azeredo, 2016, 364/365); aprofundar-se-á sobre os 
desdobramentos do conceito de ressentimento em: AZEREDO, Vânia Dutra de. Nietzsche e 
a aurora de uma nova ética. São Paulo, Ijuí: Humanitas, Fapesp, Unijuí, 2008. 
24 Os desdobramentos do conceito de niilismo são comentados por Araldi, aqui destacamos 
a passagem: “[...] Da perspectiva fisiológico-medica, a anamnese refere-se à anarquia e ao 
empobrecimento dos instintos vitais, que geram valores morais negadores da natureza. Com 
isso, podem ser encontradas três formas principais de manifestação do niilismo na obra 
tardia de Nietzsche: o niilismo incompleto, o niilismo completo e o niilismo extremo. [...]” 
(ARALDI, 2016, p.327). Para desenvolver este conceito, perscrutaremos também: ARALDI, 
Clademir Luís. “Para uma caracterização do niilismo na obra tardia de Nietzsche”. In: 
Cadernos Nietzsche, v.5, p.75-94, 1998. 
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homem25 (Übermensch), capaz de superar e abraçar de modo afirmativo a 
prerrogativa do eterno retorno do mesmo e assim, proporcionar a 
possibilidade do legislador (Gesetzgeber) criador dos novos valores na 
figura do espirito livre26 (freier Geist), percursor da ideia nietzschiana de 
“filósofos do futuro27” (Philosophen der Zukunft). 

Nietzsche afirma ser possível detectar no indivíduo, a partir do 
exame sob os critérios fisiológicos, se este representa o fraco (“linha 
descendente da vida”) ou o forte (“linha ascendente da vida”), para tal 

																																																													
25 Esta noção de além do homem está intimamente ligada a elaboração da doutrina do 
eterno retorno do mesmo, pois seria capaz de ir além dos valores e por conseguinte 
superaria o niilismo. Sendo assim, um modo em que a vontade de potência supera-se a si 
própria, expressando sua força afirmativa; Nietzsche reforçando o caráter excepcional desse 
tipo homem, aproxima algumas personalidades importantes na história Ocidental (como 
mencionamos acima), tais como Maquiavel, Napoleão, Goethe e outros, esta afirmativa 
contribuiria para asseverar que embora em proporção muito pequena, a eclosão deste tipo, 
que muito se aproxima da noção de além-do-homem, sempre teria ocorrido no transcorrer 
histórico. Este conceito se aproxima de tantos outros temas tratados por Nietzsche, 
destacamos aqui em especial, sua relação com o eterno retorno do mesmo, pois “Se no 
contexto de muitas de suas reflexões Nietzsche parece pensar o além do homem a partir da 
vontade de potência, em Ecce Homo ele retoma a relação com o eterno retorno do mesmo 
ao pensar o além-do-homem pela via do imoralismo. É quando, então, esclarece que colocou 
tal expressão na boca de Zaratustra, o aniquilador da moral, para designar uma tipo 
antagônico a os homens modernos, aos bons, aos cristãos e a “outros niilistas” (RUBIRA, 
2016, p.106-107). 
26 Com base neste conceito desenvolveremos a hipótese, deste carregar algum aspecto 
normativo, talvez capaz de apontar um certo traço prescritivo ao enunciar uma reinvindicação 
para um melhoramento em termos de futuro, que propicie ao gênero humano, certa 
efetividade de um novo tipo homem caracterizado como um “espirito livre” (esse tipo, criado 
por Nietzsche no período intermediário, recebeu uma nova conformação na obra Além do 
bem e do mal em 1886, quando passou a assumir a prerrogativa de legislar e de estabelecer 
novos valores), entre outras capacidades que podem aludir a hipótese levantada, 
destacamos, aquelas capacidade de uma “grande política”; uma “grande saúde”.  
27 O espirito livre enquanto um tipo que antecede os “filósofos do futuro” e que se atribui as 
seguintes características: “solidão”; “independência” e “ousadia”. Assim, se opõe aqueles 
“livres pensadores” que se contentam com ideias fixas e absolutas proclamando aquelas 
“ideias modernas”, como direitos iguais, a democracia etc. O “espirito livre” enquanto se opõe 
a estas últimas características também sugere outras – que possivelmente nos auxiliaria a 
demonstrar certo afastamento da posição nietzschiana de um mero “relativismo”, pois, a 
aristocracia em quanto forma de organização das forças (ou dos instintos) na dinâmica da 
vontade de potência (em qualquer que seja o âmbito de sua efetivação), poderia ser pensada 
como uma espécie de “prescrição” sugerida por Nietzsche. 
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bastaria perscrutar sobre o valor natural do egoísmo no indivíduo em 
questão, como aponta em CI, cap. IX, seção 3328. 

No sentido de diagnóstico do valor natural do egoísmo em CI, pode-
se aproximar ou ligar este último com a doutrina do eterno retorno do 
mesmo de GC, entendida enquanto expressão de uma “nova medida” (a 
mais radical – após a desvalorização de todos os valores, como por 
exemplo o resultado da ausência de Deus e dos valores absolutos que por 
conseguinte aceleraria a proliferação do niilismo na Europa do séc. XIX), 
assim, tal doutrina poderia diagnosticar aquele indivíduo capaz de 
experimentar o mais elevado modo de afirmação ou seu contrário, grosso 
modo, por hora buscamos testar a hipótese que – se experimentar uma 
norma se assemelha ao teste de interpretação de perspectiva apreciativa, 
ou seja, o resultado que se chega a partir da prerrogativa do eterno retorno 
do mesmo, em GC, livro IV, então será possível apontar pelo menos para 
dois registros distintos29, a saber, aquele afirmativo (forte) e aquele 
decadente (fraco). Tipos estes dos quais – podemos nos servir para 
exemplificar em resposta ao problema (levantado no início deste ensaio): 
como é uma norma? 
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COGNITIVISMO MORAL NATURALISTA E SEGUIR REGRAS 
 

Rafael Graebin Vogelmann* 
 
 
 
Introdução 

Segundo o Cognitivismo Moral Naturalista juízos morais consistem 
na atribuição de certa propriedade natural a seu objeto. Qualquer encanto 
que esta posição possa ter sobre aqueles que a consideram plausível 
decorre de sua promessa de dar conta da objetividade de juízos morais. 
Pretendemos distinguir entre aplicações legítimas e ilegítimas de termos 
morais e o modo mais natural de o fazer é supondo que certas coisas são 
de fato boas, justas, perversas etc e outras não. Mas, diria o naturalista, se 
não há nada comum, do ponto de vista naturalista, entre todas as coisas 
boas, por exemplo, então o agrupamento de certos objetos sob este 
conceito é melhor explicado não pela suposição de que o termo rastreia 
aspectos genuínos da realidade, mas pela suposição de que reagimos 
afetivamente a aspectos variados da realidade e que é esta reação que guia 
nossa projeção de termos morais. Se esta última possibilidade é o caso, 
termos morais só poderiam ser projetados por quem partilha de nossas 
reações e, portanto, qualidades morais não seriam aspectos genuínos da 
realidade. O Naturalismo, em contraste, ao reduzir qualidades morais a 
propriedades naturais, permitiria sustentar que estas qualidades são 
genuínas - esta seria sua principal vantagem sobre concepções alternativas 
do juízo moral. Sustentarei (i) que esta argumentação naturalista pressupõe 
uma restrição ao que conta como aspecto genuíno da realidade (capturada 
pela formulação “Para qualquer conceito C, se C é conceito de um aspecto 
genuíno da realidade, então C pode ser adequadamente projetado desde 
uma perspectiva que abstrai das reações e respostas que constituem nossa 
perspectiva particular”) e (ii) que as considerações sobre seguir regras de 
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Wittgenstein minam esta restrição. Não temos, portanto, nenhuma razão 
para preferir o Cognitivismo Naturalista a outras concepções do juízo moral. 
1- Cognitivismo Moral Naturalista 

Cognitivismo Moral é uma tese a respeito da caracterização do juízo 
moral. Segundo esta tese juízos morais descrevem a realidade e, portanto, 
têm valor de verdade. Para o cognitivista, se digo algo como “isto é bom”, “o 
que ele fez foi corajoso” ou “esta lei é injusta” estou em cada caso 
atribuindo ao objeto do juízo de valor uma propriedade (respectivamente, a 
de ser bom, a de ser corajoso, e a de ser injusta). Variações dessa tese se 
distinguem pelo modo como caracterizam as propriedades morais em 
questão. Segundo alguns cognitivistas um juízo moral atribui propriedades 
morais irredutíveis a qualquer tipo de propriedade física, psicológica, social, 
econômica etc; já outros defendem que as propriedades em questão podem 
ser reduzidas a propriedades não-morais. Outras formas de cognitivismo 
podem sustentar que juízos de valor não atribuem propriedades mas 
descrevem seus objetos como participando de certa relação – é o caso de 
quem sustenta, por exemplo, que quando digo algo como “isto é bom” o que 
realmente afirmo é algo como “eu gosto disso” ou “minha sociedade aprova 
isto”. Isso permite constatar o fato de que o cognitivismo moral não é uma 
tese sobre a objetividade, como oposta a convencionalidade, de valores 
morais, por exemplo, mas uma proposta de como compreender o ato 
mesmo de atribuir valor. 

Segunda a versão naturalista de cognitivismo moral juízos de valor 
atribuem à pessoa, ação, objeto, instituição ou evento avaliado uma 
propriedade redutível a propriedades não-morais. Neste contexto é natural 
pensar que juízos morais atribuem uma propriedade como a designada por 
'produzir o maior balanço de felicidade possível' ou algo semelhante, mas a 
propriedade em questão pode ser mais complexa. Brink, um proeminente 
defensor do cognitivismo naturalista sustenta que juízos morais atribuem ao 
objeto avaliado uma propriedade funcional compreendida em termos de seu 
papel na promoção de certo conjunto de bens humanos: 

[…] the moral realist might claim that moral properties are functional 
properties. He might claim that what is essential to moral properties 
is the causal role which they play in the characteristic activities of 
human organisms. In particular, the realist might claim that moral 
properties are those which bear upon the maintenance and 
flourishing of human organisms. Maintenance and flourishing 
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presumably consist in necessary conditions for survival, other needs 
associated with basic well-being, wants of various sorts, and 
distinctively human capacities. People, actions, policies, states of 
affairs, etc. will bear good-making moral properties just insofar as 
they contribute to the satisfaction of these needs, wants, and 
capacities. People, actions, policies, states of affairs, etc. will bear 
bad-making moral properties just insofar as they fail to promote or 
interfere with the satisfaction of these needs, wants, and capacities. 
The physical states which contribute to or interfere with the 
satisfaction of these needs, wants, and capacities are the physical 
states upon which, on this functionalist theory, moral properties 
ultimately supervene1. 

Essa forma de cognitivismo se inspira em resultados na área da 
Filosofia da Mente, especificamente na tese do Funcionalismo2, segundo a 
qual tipos mentais (como dor, por exemplo) são definidos em termos dos 
inputs físicos que os causam, dos outputs comportamentais que resultam 
deles e de suas relações com outros tipos mentais, de maneira que tais 
tipos podem se realizar em substratos físicos radicalmente diferentes. Por 
exemplo, tanto eu quanto um polvo podemos sentir dor quando nos 
espetam com uma agulha porque apesar de instanciarmos estados físicos 
completamente diferente (nossos sistemas nervosos e sensoriais são muito 
diferentes) estes estados físicos desempenham o mesmo funcional (são 
resultado do mesmo estímulo, resultam no mesmo comportamento evasivo 
e produzem outros estados funcionais, como medo ou irritação). De modo 
semelhante, Brink sustenta que, embora a propriedade designada por “bom” 
não seja redutível a nenhuma propriedade física, psicológica, social etc, 
trata-se de uma propriedade funcional, definida em termos de seu papel na 
produção e manutenção de um conjunto de bens humanos, que pode ser 
realizada em substratos físicos muito diferentes.  

É claro que o cognitivista naturalista deve, senão apresentar passo a 
passo a realização do procedimento que permite identificar uma 
propriedade moral com uma propriedade natural, ao menos fornecer uma 
explicação de como isto poderia ser feito e de porque é razoável esperar 
um resultado nos moldes daquele sugerido por ele. Isto é, o cognitivista 
deve fornecer um procedimento de identificação de propriedades morais 

																																																													
1 BRINK, 1984, p.121-2. 
2 Sobre Funcionalismo ver Putnam (1967). 
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com propriedades naturais.  Isto, contudo, pode se mostrar uma dificuldade 
insuperável. A identificação de propriedades morais e naturais via 
definições analíticas de termos morais em termos de propriedades naturais 
é barada pelo famoso Argumento da Questão em Aberto de Moore (1903, 
em especial §§ 12-13). Muitos naturalista, como Boyd (1988) e Brink (1984), 
adotam um procedimento alternativo, atribuindo à teoria moral o papel de 
identificar a posteriori propriedades morais e não-morais, assim como 
teorias científicas identificam a posteriori tipos naturais mesmo que não haja 
equivalência analítica entre os termos que os designam. Esta estratégia 
parece, contudo, impalatável para o naturalista na medida em que ameaça 
minar a objetividade de nossos juízos morais nos conduzindo a uma forma 
radical de relativismo3. 

Os méritos e dificuldades do esforço naturalista de identificação de 
propriedades morais e não-morais não serão abordados aqui.  Não 
perguntaremos se esta identificação é ou não possível. Antes, daremos um 
passo atrás e, em lugar de investigar as virtudes e vícios deste projeto 
naturalista, perguntaremos: o que pode motivar alguém a adotar este 
projeto? O que se pode esperar alcançar se este projeto for bem sucedido? 

A resposta a esta questão só pode ser uma (e deve parecer óbvia): 
se a estratégia naturalista apresentada for bem sucedida fica demonstrada 
a possibilidade de tratar termos morais como designadores de tipos naturais 
e isto recoloca o Cognitivismo Naturalista na disputa com outras teorias 
sobre o juízo moral. A única coisa que se pode esperar alcançar ao se 
engajar neste projeto é a possibilidade de sustentar que aplicações de 
termos morais (como “bom”, “justo”, “injusto”, “corajoso”, “honesto”, “vil”, etc) 
consistem simplesmente em descrições ordinárias do objeto de juízo (da 
pessoa, ação, instituição, evento etc avaliado). O naturalista crê que esta 
teoria é palatável, presumivelmente porque afasta alguma dificuldade ou 
desconforto com relação a nossos juízos morais e a moralidade em geral. O 
que devemos perguntar então é: admitindo que é possível tratar termos 
morais como designadores de propriedades naturais, que vantagem o 
Cognitivismo Naturalista tem sobre outras teorias do juízo moral? Porque o 
naturalismo moral é atrativo para seus partidários? 

 

																																																													
3 Este ponto é pressionado por Horgan e Timmons em uma série de artigos. Ver em especial 
Horgans e Timmons (1996). O ponto é disputado por Sayre-McCord (1997) e Copp (2000). 
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2- Naturalismo e Objetividade 

Os méritos de teorias do juízo moral são medidos por sua 
capacidade em dar conta de aspectos da moralidade em geral e da nossa 
prática de atribuir valor em particular. Por exemplo, a seguinte restrição na 
aplicação de termos morais é um traço da prática de atribuir valor: se duas 
ações, instituições, eventos etc são iguais quanto a todas suas demais 
qualidades, então não podem diferir em valor. Juízos que atribuem valor a 
dois objetos mas em graus diferentes implicam que existe alguma diferença 
não-avaliativa entre os objetos. É o caso, por exemplo, do juízo expresso 
por “Pedro é uma pessoa melhor que João”, “O que João fez é muito pior do 
que Pedro fez”, “Este quadro é mais bonito que este outro” ou “A escravidão 
é mais vil que o Apartheid”. Se alguém enuncia uma combinação de 
palavras que geralmente tomamos como uma avaliação comparativa deste 
tipo e sustenta que, contudo, não há nenhuma diferença não-avaliativa 
entre os dois objetos de juízo (e mesmo quando sua atenção é direcionada 
a esta sua crença, não revoga sua avaliação), devemos concluir que esta 
pessoa não estava realmente avaliando os objetos (talvez porque estivesse 
mentindo, talvez porque estivesse apenas repetindo palavras que escutou 
mas que não sabe usar). É usual se referir a este traço do juízo moral como 
“a superveniência do moral ao não-moral”. 

Inócuo como possa parecer, este traço do juízo moral gera sérias 
dificuldades para a teoria do juízo moral sustentada por Moore, em Principia 
Ethica (1903). De acordo com Moore, juízos de valor atribuem a seus 
objetos uma propriedade sui generis que não pode ser identificada com 
nenhuma propriedade física, social, psicológica, nem mesmo com 
propriedades funcionais como as sugeridas por Brink, e isto torna difícil 
explicar porque esta propriedade mantém com propriedades ordinárias a 
peculiar relação prescrita pela superveniência moral4. O Cognitivismo 
Naturalista não tem nenhuma dificuldade em acomodar este traço na 
medida em que implica que qualquer diferença em valor é uma diferença 
natural entre os objetos avaliados. 

Outro traço importante da moralidade diz respeito a conexão entre 
juízo moral e motivação: se alguém julga que certo curso de ação é o 
melhor curso de ação nas circunstâncias em que se encontra, então 

																																																													
4 Para uma discussão detalhada e persuasiva desta dificuldade ver Blackburn (1993). 
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reconhece que tem um motivo para adotá-lo5. Pode muito bem ser o caso 
que este motivo possa ser suplantado por outras considerações morais ou 
por considerações de outra ordem, ou que por egoísmo, medo, displicência 
ou por outra falha de caráter (ou mesmo alguma condição clínica, como 
depressão) nos vejamos incapazes de agir em conformidade com ele. 
Porém, se nos limitamos a afirmar que, apesar de reconhecer que certa 
ação é o certo a se fazer, não vemos nenhum motivo para realizá-la, 
deixaremos nosso interlocutor confuso e ele terá todo o direito de duvidar 
da sinceridade de nosso juízo moral ou questionar nossa compreensão da 
atribuição de valor e nossa capacidade de realizar juízos morais. 

Este traço gera dificuldades para o naturalista: segundo ele, o juízo 
moral para efeito de que certa ação é correta em certas circunstâncias 
consiste na atribuição à ação de certa propriedade natural. Estar convicto 
de que a propriedade em questão é instanciada por certa ação deve, 
portanto, implicar que temos motivo para realizar a ação. Como isto pode 
ser assegurado? Suponha que o cognitivista naturalista possa determinar 
que a propriedade em questão é aquela sugerida por Brink: a ação, nas 
circunstâncias atuais, promove certo conjunto de bens humanos (como 
bem-estar, desenvolvimento de capacidades etc). Ele pode então sustentar 
que, como questão de fato empírico, reagimos à constatação de que algo 
contribui para a promoção deste conjunto de bens desenvolvendo uma 
atitude favorável a este algo (não necessariamente por interesse pessoal 
em sua promoção, mas porque simplesmente ocorre, talvez por ser uma 
vantagem evolutiva, que reagimos assim a este aspecto natural de ações, 
mesmo que não reconheçamos conscientemente que é a isto que 
reagimos)6 de maneira que constatar que uma ação tem esta propriedade 

																																																													
5 Isto é, “porque era o certo a se fazer” fornece uma resposta completa à questão “porque 
você agiu assim?”. É suficiente para ver a ação do sujeito como deliberadamente dirigida 
(em contraste com mero impulso, acidente etc) no mesmo sentido em que mencionar a 
combinação de certa crença e certo desejo revela a racionalidade de nosso comportamento. 
6 Eu não estou aqui me comprometendo com a teoria segunda a qual só temos motivo para 
agir de forma x se desejamos y e fazer x leva a y. Posso admitir que a crença de que algo 
instancia certa propriedade natural acarreta diretamente uma atitude favorável a este algo 
que é ela mesma o estado motivacional, não algo que se combina com outro estado mental 
para produzir o estado motivacional. O motivo pelo qual a constatação de certa propriedade 
produz esta atitude pode muito bem ser que temos um desejo por ou interesse na promoção 
desta propriedade, mas não há razão para excluir de partida a tese de que a crença produz 
imediatamente a atitude favorável. 
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nos fornece um motivo para realizá-la (e para exigir que outros também a 
realizem quando se encontrarem nas mesmas circunstâncias). 

Mas oferecer esta resposta resulta em uma consequência 
desconfortável. Dado que o componente descritivo do juízo moral é 
plenamente separável da resposta afetiva particular que faz com que 
atribuições de valor nos forneçam motivo para agir, alguém poderia 
aprender a usar o termo moral adequadamente sem partilhar da resposta 
em questão. Isto é, alguém poderia ser plenamente capaz de fazer juízos 
morais sem ter motivo algum para agir conforme seu juízo. Brink de fato 
admite a possibilidade de existir tal sujeito, a quem ele chama de 
'amoralista'7. 

O naturalista pode, é claro, disputar a suposição de que “se alguém 
julga que certa ação é a ação correta nas circunstâncias atuais, então 
reconhece que tem motivo para realizá-la” de fato captura um traço 
conceitual da noção de juízo moral e que, como tal, formula uma restrição à 
qual qualquer teoria sobre o juízo moral deve se conformar. Esta suposição, 
contudo, goza de certo apelo intuitivo e se o naturalista pretende negá-la 
deve mostrar que este é o preço que se paga por uma teoria adequada do 
juízo moral. Isto é, deve haver algum outro traço tanto ou mais 
característico da moralidade do qual o naturalismo dá conta de forma a 
justificar a revisão de nossas intuições. E deve ser claro que aquilo que 
defensores do cognitivismo naturalista tem em vista e o que torna esta 
posição tão atrativa a seus olhos é a promessa de dar conta de maneira 
não-problemática e não-onerosa de um ponto de vista metafísico da 
objetividade moral. 

Usualmente, quando discordamos de nosso interlocutor sobre uma 
questão moral e nos engajamos em debate, esperamos que possamos 
mostrar que nosso adversário está errado (e deveríamos admitir que talvez 
nós possamos estar errados). Da mesma forma, quando deliberamos sobre 
o que fazer esperamos poder chegar a uma resposta certa, e que é a 
resposta adequada antes e independentemente de chegarmos a ela. 
Admitimos que podemos falhar em chegar a resposta correta e que 
podemos estar equivocados em nossos opiniões morais atuais. Admitimos 
inclusive que uma opinião moral partilhada por todos ou pela enorme 
maioria de nós pode ser equivocada, como foi o caso da opinião de que a 
escravidão é uma instituição moralmente tolerável. Pressupomos, ao que 
																																																													
7 1986, p.30. 
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parece, que há fatos ou verdades morais independentes das opiniões 
morais de qualquer indivíduo ou mesmo do consenso moral de uma 
comunidade. 

Este é então outro traço da nossa prática de julgar moralmente: deve 
ser possível distinguir entre aplicações legítimas e ilegítimas de um termo 
moral. Há mais de um modo de dar conta deste traço, mas a maneira mais 
direta e natural é supondo que certas coisas são de fato boas, justas, 
perversas etc e outras não. E é aqui que o naturalismo começa a se tornar 
atrativo. 

Tome todas as aplicações paradigmáticas de um termo avaliativo 
qualquer, digamos, “injusto”. Podemos identificar aplicações paradigmáticas 
do termo que, embora não imunes a revisão, são os melhores candidatos 
para aplicações legítimas e fornecem um ponto de partida privilegiado para 
a investigação sobre a justiça. Por exemplo, “O Apartheid foi uma instituição 
social injusta”; “É injusto que quem trapaceou tenha ganho a competição e 
não quem se preparou com afinco”; “É injusto impor as mesmas taxas aos 
rendimentos dos membros mais pobres e mais ricos da sociedade”; “O pai 
foi injusto ao punir um de seus filhos tão severamente quando seu irmão 
escapou ileso das mesmas travessuras”. Agora suponha que, mesmo após 
cuidadosa reflexão e revisão ou abandono de parte destes juízos 
paradigmáticos, constatemos que não há nada de comum a todas as 
pessoas, ações, eventos e instituições que caracterizamos como “injustas” 
(e que não seja comum também a coisas que não estamos dispostos a 
julgar injustas) além do fato de que estamos dispostos a aplicar este termo 
em todos os casos. Se este é o cenário, diria o naturalista, este padrão de 
aplicação termo é melhor explicado pela hipótese de que nós, membros da 
comunidade que opera com este termo, temos uma propensão a reagir 
afetivamente a certo conjunto disjuntivo de aspectos da realidade e que é 
esta resposta8 que guia a aplicação do termo, do que pela hipótese de que 

																																																													
8 Para que esta hipótese explicativa seja viável deve haver um modo de caracterizar a 
resposta afetiva em questão de maneira não-circular: a resposta em questão não pode 
simplesmente ser “a reação que tipicamente temos diante de casos de injustiça” porque a 
resposta ela mesma deve explicar como discriminamos casos de injustiça. Caracterizar a 
resposta de modo fenomenológico é uma má aposta: de um lado é plausível esperar que eu 
não tenha a mesma experiência ao considerar o fato de que o Apartheid foi implementado 
por tanto tempo e o fato de que o aluno que colou foi melhor na prova do que o aluno que 
não estudou; de outro lado, é plausível caracterizar ambos as experiências como uma 
experiência de desgosto ou reprovação, isto, contudo, não torna possível distinguir a reação 
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o termo rastreia fatos morais que guiam sua aplicação. Aplicações do 
termo, então, não respondem a aspectos morais da realidade e não 
podemos distinguir entre aplicações legítimas e ilegítimas pela suposição de 
que certas coisas são injustas e outras não. 

Claro, podemos apelar à ideia de que todas as coisas injustas (e 
somente elas) partilham de ao menos uma propriedade, qual seja, a de ser 
injusta. Esta propriedade deveria ser entendida como algo distinto das 
propriedades ordinárias do objeto de juízo, pois sua instanciação é 
compatível com o fato de que não há mais nada comum a tudo e somente 
aquilo que a instancia. Sustentar isto, portanto, é sustentar uma forma de 
Cognitivismo Não-Naturalista9. Esta forma de dar conta da objetividade do 

																																																																																																																																	
que guia a aplicação de “injusto” da que guia a aplicação de outros termos, por exemplo 
“covarde”. Parece então que não temos um modo adequado de caracterizar a reação em 
questão. Não creio que este seja um problema grave. Esta parece ser apenas uma faceta da 
objeção ao Expressivismo Moral a partir de conceitos morais densos. Segundo 
expressivistas, atribuir valor a algo não é mais do que expressar uma atitude, mas conceitos 
morais que expressam a mesma atitude de aprovação,”corajoso” e “honesto”, por exemplo, 
se distinguem em razão do conteúdo descritivo que carregam. O expressivista deve 
sustentar então que podemos separar o componente descritivo destes conceitos do 
componente propriamente avaliativo. O problema é que não é possível estabelecer 
condições necessárias e suficientes para aplicação de “corajoso”, por exemplo, sem apelo a 
termos avaliativos – a única coisa comum a todo ato corajoso é, talvez, que eles envolvem 
assumir algum risco com vistas a certo objetivo, mas isto é verdadeiro também de ações 
temerárias. Parece então que “corajoso” possui um conteúdo descritivo que não pode ser 
desentrelaçado de seu conteúdo avaliativo. Mas só chegamos a esta conclusão porque 
supomos que a aplicação de “corajoso” deve ser guiada exclusivamente por seu conteúdo 
descritivo e que é a avaliação positiva deve ser implicada pela constatação de que o termo 
se aplica. Se abrimos mão dessa suposição a dificuldade desaparece. Diríamos então que 
todo ato corajoso envolve assumir algum risco e é louvável; algumas ações podem envolver 
assumir riscos e não serem louváveis. Então embora nenhuma característica comum seja 
partilhada por todos e somente por atos corajosos (e guie, portanto, a aplicação do termo) e 
que a atitude envolvida na aplicação do termo seja a mera atitude de aprovação (a mesma 
envolvida na aplicação de “honesto”, por exemplo) nada impede que distinguamos entre 
ações corajosas e honestas. Da mesma forma, para retornar ao problema inicial, apesar de 
não haver nada de comum a todo e apenas a atos ou instituições injustas e que a atitude que 
guia sua aplicação seja a mera atitude de reprovação (a mesma que guia a aplicação de 
“covarde”) nada impede que distinguamos entre injustiça e covardia. 
9 Alguém poderia dizer: “todas as coisas injustas partilham esta propriedade natural: sob 
circunstâncias adequadas, julgadores competentes as julgam injustas”. Diríamos que uma 
aplicação de “injusta” é legítima se um juiz competente em condições adequadas aplica o 
termo. Isto, contudo, simplesmente transfere o ônus metafísico e epistemológico de outras 
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juízo moral é, contudo, extremamente onerosa do ponto de vista metafísico 
(precisamos de uma explicação da natureza dessas propriedades não-
naturais e de como elas se encaixam em nossa visão de mundo) e 
epistemológico (precisamos de uma explicação de como podemos ter 
acesso epistêmico a estas propriedades se elas não se contam entre as 
propriedades acessíveis por nossas faculdades ordinárias). Ademais, como 
já foi apontado, a ideia de que o juízo moral consiste na atribuição de 
propriedades deste tipo não se acomoda bem a uma restrição fundamental 
ao ato de avaliar: a superveniência do avaliativo sobre o não-avaliativo. 

Em contraste, o Cognitivismo Naturalismo, na medida em que 
implica que há algo de comum a tudo que é injusto, por exemplo, porque 
reduz qualidades morais a propriedades naturais ordinárias, permite dar 
conta da objetividade do juízo moral imediatamente, sem nenhum 
compromisso metafisico significativo e de maneira que não torna misteriosa 
a epistemologia moral. 

Há ainda a opção de abandonar a ideia de que o melhor modo de 
dar conta da distinção entre aplicações legítimas e ilegítimas de um termo 
moral seja supondo que certas coisas instanciam propriedades morais. 
Podemos, por exemplo, adotar uma postura kantiana e tentar demonstrar 
que existem restrições racionais impostas sobre nossas escolhas que 
permitem distinguir, de maneira independente de nossas opiniões morais, 
entre juízos morais aceitáveis e inaceitáveis. Este, contudo, é um projeto 
ambicioso e pouco atrativo para o espírito científico e econômico do 
naturalista. Nenhuma teoria, diria ele, pode dar conta da objetividade moral 
de maneira tão simples, descompromissada e higiênica como o 
Cognitivismo Naturalista e, se possível de todo, esta deve ser a nossa teoria 
predileta do juízo moral. 

Qual a noção de objetividade empregada neste modo de expor o que 
há de atrativo no tratamento naturalista do juízo moral? A argumentação 
apresentada pressupõe que se um conceito moral se aplica legitimamente a 
um conjunto de instâncias em razão do fato de que estas coisas de fato 
são, digamos, injustas, então deve haver algo de comum a todas estas 
instâncias que justifica ou explica a aplicação do conceito. O que está 
sendo pressuposto é, portanto, que se é possível distinguir entre aplicações 
legítimas e ilegítimas de um conceito (isto é, se trata-se de um conceito de 
																																																																																																																																	
posições para a caracterização do juiz competente e da condições adequadas para juízo. 
Para uma discussão das dificuldades deste tipo de abordagem, ver Wright (1988). 
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um aspecto genuíno da realidade) então não pode ser o caso que a única 
coisa em comum entre todas as instâncias particulares às quais o conceito 
se aplica seja o fato de que o conceito se aplica legitimamente a elas. Deve 
haver algo que guia a aplicação do termo (algo que o termo rastreia). Se 
não há este algo e nossas reações afetivas tem um papel fundamental na 
projeção do termo, então juízos que articulam este termo não capturam 
aspectos genuínos da realidade (não é possível distinguir entre aplicações 
legítimas e ilegítimas do termo apelando ao modo como o mundo é, 
apelando a quais são os fatos). 

Isto é o mesmo que pressupor que se juízos morais gozam de 
objetividade, então deve haver, para cada termo moral, uma regra que guia 
sua aplicação e esta regra deve poder ser operada sem apelo essencial a 
nossas reações afetivas particulares10. É exatamente isto que o naturalismo 
oferece: “aplique 'injusto' se, e somente se, o objeto de juízo se conformar à 
descrição naturalista N”. Pode ser extremamente difícil especificar 
exatamente qual a propriedade natural que um termo moral designa, 
determinar, por exemplo, o que é comum a todas as coisas injustas, e o 
naturalista reconhece que estamos longe de cumprir esta tarefa, mas ele 
sustenta que isto deve ser possível (sob pena de impossibilitar a distinção 
entre aplicações legítimas e ilegítimas de termos morais). 

Esta suposição, por sua vez, é reflexo do compromisso com uma 
noção de objetividade para juízos em geral, segundo a qual, para qualquer 
conceito C, se C é conceito de um aspecto genuíno da realidade, então C 
pode ser adequadamente projetado desde uma perspectiva que abstrai das 
reações e respostas que constituem nossa perspectiva particular. 

Supostos aspectos da realidade discerníveis apenas de certa 
perspectiva particular são recusados porque podemos explicar pretensas 
constatações destes aspectos mesmo na suposição de que o mundo 
contém apenas aspectos discerníveis de uma perspectiva que abstrai do 
nosso ponto de vista particular. Para tal basta conceber nossa sensibilidade 
(compreendida em sentido amplo, como o conjunto de nossas disposições a 
respostas e reações particulares) como uma função cujo input é a 
constatação de aspectos discerníveis a partir da perspectiva abstrata 

																																																													
10 “Essencial” é importante. O naturalista pode admitir que confiamos em nossa sensibilidade 
moral para projetar termos avaliativos. Mas este é só um dispositivo heurístico: tivéssemos 
nós uma teoria moral mais bem acabada, acesso pleno a toda informação relevante e 
capacidade de processá-la, apelo a nossas respostas afetivas seria dispensável. 
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(aspectos estes que caracterizam exaustivamente qualquer coisa) e o 
output certa experiência (visual, de medo, de repugnância etc). Podemos 
explicar porque sentimos medo do que sentimos e vemos as cores que 
vemos sem supor que qualquer coisa seja, em si mesma, assustadora ou 
colorida. 

Não é o caso que o Cognitivismo Naturalista implique por si só esta 
concepção de objetividade, mas é o caso que sustentar esta concepção é o 
único motivo pelo qual o naturalismo como teoria sobre o juízo moral parece 
especialmente atrativo. Minar esta concepção de objetividade, portanto, 
despe esta teoria de todo seu encanto. E é esta tarefa de que devemos 
encarrar em seguida. 
3- Objetividade e Seguir Regras 

A noção de objetividade à luz da qual o naturalismo se torna uma 
posição atrativa é, então, esta: para qualquer conceito C, se C é conceito de 
um aspecto genuíno da realidade, então C pode ser adequadamente 
projetado desde uma perspectiva abstrata. Segue-se daí que se juízos que 
articulam um conceito C são objetivos, então deve haver uma regra, 
operável desde a perspectiva abstrata (isto é, operável sem apelo a nossas 
reações e respostas particulares), que guia sua aplicação. Se for possível 
mostrar que este não é o caso, isto é, que juízos que articulam conceitos 
cuja aplicação não é guiada por uma regra deste tipo podem ser objetivos, 
então é possível mostrar que a concepção de objetividade do naturalista é 
insustentável. McDowell propõe uma leitura das considerações de 
Wittgenstein sobre seguir regras que cumpre esta tarefa. 

Tome um conceito ordinário de um aspecto genuíno da realidade: 
digamos o conceito de redondo ou de quadrado. Nosso uso de “redondo” é 
extremamente regular: concordamos em que casos aplicar o conceito e em 
que casos não aplicar o conceito; concordamos sobre que casos são casos 
difíceis; ensinamos outras pessoas a usar o conceito com base em certos 
exemplos e esperamos (e este é o caso em geral) que nossos pupilos 
sejam capazes de projetar o conceito em casos novos (mesmo em casos 
absolutamente novos, tanto para nós como para os pupilos) como nós 
projetaríamos. Como isto é possível? Aqui a  proposta do naturalista se 
torna tentadora: quando ensinamos alguém a usar o conceito o que 
fazemos é equipá-lo para seguir uma regra de projeção. Se o conceito é de 
fato um conceito de aspectos genuínos da realidade, então estas regras 
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rastreiam aspectos da realidade – nosso padrão de aplicação do conceito é 
inteligível para um ocupante da perspectiva abstrata. Queremos dizer: 
“quando ensinamos alguém a usar um conceito de aspectos genuínos da 
realidade fornecemos uma regra que coloca esta pessoa nos trilhos da 
realidade”. Segundo McDowell: 

A succession of judgements or utterances, to be intelligible as 
applications of a single concept to different objects, must belong to a 
practice of going on doing the same thing. We tend to be tempted by 
a picture of what that amounts to, on the following lines. What 
counts as doing the same thing, within the practice in question, is 
fixed by its rules. The rules mark out rails along which correct activity 
within the practice must run. These rails are there anyway, 
independently of the responses and reactions a propensity to which 
one acquires when one learns the practice itself; or, to put the idea 
less metaphorically, it is in principle discernible, from a standpoint 
independent of the responses that characterize a participant in the 
practice, that a series of correct moves in the practice is really a 
case of going on doing the same thing. Acquiring mastery of the 
practice is pictured as something like engaging mental wheels with 
these objectively existing rails11. 

A imagem é a seguinte: perscrutamos o mundo desde a perspectiva 
abstrata discriminando todas as instâncias de 'redondo' com as quais nos 
depararmos; se marcamos cada identificação com um ponto e ligamos os 
pontos teremos uma trilha; todo juízo correto para efeito de que algo é 
redondo segue nesta trilha; dado que traçada desde a perspectiva abstrata, 
esta trilha é objetiva, no sentido endossado pela visão de mundo não-
cognitivista. Assim, é possível, desde a perspectiva abstrata, constatar que 
cada juízo numa série de juízos corretos é um caso de respeitar a regra que 
governa o uso do conceito, portanto, é um caso de 'fazer a mesma coisa': 
para continuar a fazer a mesma coisa, basta seguir a trilha identificável a 
partir desta perspectiva. A ideia que a imagem captura é esta: a projeção 
adequada do conceito já está posta diante de nós e não depende das 
respostas e reações que constituem a perspectiva da prática na qual o 
conceito é usado. 

Estender uma série numérica, sugere McDowell, seria um exemplo 
ideal de seguir uma regra neste cenário: regras matemáticas para estender 

																																																													
11 McDOWELL, 2002, p.203. 
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uma série parecem o melhor candidato possível para uma regra operável 
desde a perspectiva abstrata e parece fora de questão que há um modo 
objetivamente correto de continuar a série. O exemplo é retirado das 
Investigações Filosóficas de Wittgenstein, §185. Suponha que pedimos a 
alguém que continue a série numérica {2, 4, 6, 8...} gerada aplicando 
sucessivamente a regra “some 2”. Alguém que passou por nosso ensino 
padrão de matemática tem uma inclinação imediata a continuar a série 
acrescentando o número 10. Nós simplesmente fazemos isto, sem cálculo 
ou qualquer outra justificação explícita deste movimento. Agora, segundo a 
noção de objetividade naturalista, deve ser possível estender esta série 
desde uma perspectiva que abstraia das respostas e reações particulares 
que constituem a perspectiva de alguém educado em matemática ao nosso 
modo. Dentre estas respostas e reações conta-se a inclinação bruta a 
continuar a série acrescentando 10, 12, 14 e assim por diante. Quem 
continua a série a partir da perspectiva abstrata não pode contar com esta 
inclinação e deve, portanto, estar em poder de uma regra explicitamente 
formulada para determinar como continuar a série. Como alguém ocupando 
esta perspectiva pode determinar como proceder conforme a regra “some 
2”? Bom, esta pessoa sabe que a série numérica parcial que lhe 
apresentamos é gerada pela aplicação sucessiva da regra em questão. Ela 
poderia então determinar qual a função matemática que dá conta da série e 
continuar a aplicar a mesma função. O problema é que muitas funções 
matemáticas diferentes podem dar conta da série {2, 4, 6, 8} e determinar 
que ela seja estendida de maneira diferente. Por exemplo, se n é a posição 
do número da série, tanto a função “2n” como a função “2n (se n £500) e 
2n+2 (se n > 500)” dão conta da série, mas prescrevem expansões 
diferentes. Se seguimos a primeira função, a série será expandida da 
maneira usual {2, 4, 6, 8, … , 1000, 1002, 1004,...}. Se seguimos a segunda 
função, a série será expandida de maneira incorreta: {2, 4, 6, 8, … , 1000, 
1004, 1006, 1008,...}. Nós nos inclinamos imediatamente a interpretar 
“some 2” como comandando que continuemos a série conforme a função 
“2n”, mas esta também é uma resposta que compõe a perspectiva particular 
de alguém educado em matemática ao nosso modo. Se na perspectiva 
abstrata esta resposta imediata não está disponível, o que nos levaria a 
escolher uma ou outra interpretação? 

Se alguém expandisse a série conforme a função “2n (se n £500) e 
2n+2 (se n > 500)”, a série diferiria da série correta apenas em que pularia o 
número 1002. Se estivéssemos supervisionando este exercício, diríamos 
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que no passo de 1000 para 1004 a pessoa não reiterou a mesma operação 
que vinha aplicando - “Você devia ter adicionado 2, como vinha fazendo!”. 
Mas se a pessoa tivesse interpretado “some 2” conforme a segunda função 
acima ela não entenderia nosso protesto - “Mas foi exatamente isto que eu 
fiz!”. Suponha que revisemos com esta pessoa o início da série, que 
apresentamos todos exemplos e explicações geralmente empregados para 
ensinar nossas crianças a estender a série, e mesmo assim esta pessoa 
continue a sustentar que está fazendo a mesma coisa no passo de 1000 
para 1004 que fez em todos os passos anteriores. Segundo Wittgenstein 
(IF, §185) poderíamos dizer que esta pessoa acha natural entender a ordem 
“some 2” de maneira diferente do modo como nós entendemos. O caso 
seria semelhante ao de alguém que reage naturalmente ao gesto de 
apontar olhando na direção da ponta do dedo para o pulso, e não na 
direção do pulso para ponta do dedo. Note, contudo, que então não 
estamos mais falando de alguém que ocupa a perspectiva abstrata, mas de 
alguém que ocupa uma perspectiva particular, caracterizada pela 
propensão a certas reações. 

Podemos querer dizer que alguém que escolhe a função mais 
complicada interpreta a regra de maneira incorreta. Mas então regras são 
inúteis para guiar nosso comportamento se não há nada que regule o modo 
devem ser interpretadas? Wittgenstein diz o seguinte: 

But how can a rule teach me what I have to do at this point? After all, 
whatever I do can, on some interpretation, be made compatible with 
the rule.” -- No, that’s not what one should say. Rather, this: every 
interpretation hangs in the air together with what it interprets, and 
cannot give it any support. Interpretations by themselves do not 
determine meaning12. 

Que a regra 'paire no ar' significa que ela é como uma engrenagem 
desligada do mecanismo do qual faz parte: não realiza efeito algum. Que a 
interpretação da regra paire no ar junto com a regra, que não lhe dê suporte 
algum, significa que a interpretação não é suficiente para ligar a 
engrenagem ao mecanismo – que mesmo interpretada de certo modo a 
regra não guia efetivamente nosso comportamento.  

[…] So is whatever I do compatible with the rule?” – Let me ask this: 
what has the expression of a rule -- say a signpost -- got to do with 

																																																													
12 IF, §198 
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my actions? What sort of connection obtains here? -- Well, this one, 
for example: I have been trained to react in a particular way to this 
sign, and now I do so react to it. But with this you have pointed out 
only a causal connection; only explained how it has come about that 
we now go by the signpost; not what this following-the-sign really 
consists in. Not so; I have further indicated that a person goes by a 
signpost only in so far as there is an established usage, a custom13. 

O ponto é este: se não temos nenhuma resposta imediata à regra, 
ela é completamente ociosa no governo de nosso comportamento, seja lá 
como for interpretada. A regra “some 2”, desligada do conjunto de respostas 
e reações que constituem nossa perspectiva matemática particular, paira no 
ar. Mas interpretá-la de um modo ou de outro, como comandando de que a 
série seja estendida conforme “2n” ou conforme “2n (se n £500) e 2n+2 (se 
n > 500)”, não faz nada para encaixar esta regra no mecanismo que 
determina nosso comportamento. Estas formulações da regra serão elas 
mesmas sujeitas a interpretação: se não temos uma resposta imediata a 
alguma destas formulações, este será o primeiro passo em um regresso 
infinito; se temos uma resposta imediata a alguma formulação da regra, é 
isto que faz todo o trabalho em guiar nosso comportamento e é isto que 
determina como compreenderemos a regra. É só em contato com as 
reações e repostas que constituem nossa perspectiva particular que regras 
podem ter algum papel: é porque reagimos de certa forma a uma placa que 
apontar uma direção (ou comandar “siga nesta direção”) pode ter um papel 
em guiar nosso comportamento; porque olhamos para a direção apontada e 
não para a mão que aponta, por exemplo. Neste sentido, regras só podem 
funcionar (em contraste com 'pairar' no ar) se há um “uso estabelecido, um 
costume”, constituídos pelos nossos modos de resposta partilhados. 

Postular a apreensão do significado da regra de uma perspectiva 
que abstrai de nossas respostas e reações típicas falha em explicar porque 
projetamos nossos conceitos como projetamos. Nós estamos plenamente 
confiantes de que casos como o do discípulo desviante que estende a série 
de maneira incorreta (e é incapaz de reconhecer seu erro) não ocorrerão; 
estamos confiantes de que todos que dominam um conceito tenderão a 
projetá-lo da mesma maneira. Mas a tentação de explicar isto tratando a 
projeção do conceito como determinada por uma regra (que marca trilhos a 
serem seguidos pela projeção) e o domínio do conceito como o domínio 
																																																													
13 IF, §198. 
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desta regra (como 'engajar as rodas mentais com estes trilhos 
objetivamente existentes') é infundada. Nas palavras de McDowell, postular 
este mecanismo psicológico (este engajar de rodas mentais) é apenas 
acrescentar um passo ocioso em nossa explicação da regularidade projetiva 
que não tem função alguma14. 

Se o domínio de regras é um acréscimo ocioso na explicação da 
regularidade na projeção de nossos conceitos, devemos admitir que não há 
nenhuma garantia, externa a nossa prática conceitual, de que vamos 
sempre projetar nossos conceitos da mesma forma. Que o façamos é 
resultado de partilharmos as respostas e reações que constituem a 
perspectiva na qual estes conceitos tem uso. Nas célebres palavras de 
Cavell, o acordo em projeção é fruto de  uma forma de vida partilhada: 

We learn and teach words in certain contexts, and then we are 
expected, and expect others, to be able to project them into further 
contexts. Nothing insures that this projection will take place (in 
particular, not the grasping of universals nor the grasping of books of 
rules), just as nothing insures that we will make, and understand, the 
same projections. That on the whole we do is a matter of our sharing 
routes of interest and feeling, modes of response, senses of humor 
and of significance and of fulfillment, of what is outrageous, of what 
is similar to what else, what a rebuke, what forgiveness, of when an 
utterance is an assertion, when an appeal, when an explanation - all 
the whirl of organism Wittgenstein calls "forms of life." Human 
speech and activity, sanity and community, rest upon nothing more, 
but nothing less, than this. It is a vision as simple as it is difficult, and 
as difficult as it is (and because it is) terrifying15. 

Tudo que faz com que projetemos os mesmo conceitos para os 
mesmos casos é o fato de que partilhamos uma forma de vida: que 
concordemos sobre o que é redondo (que projetemos este conceito para os 
mesmo casos) não é menos dependente de nossa perspectiva particular do 
que nossa concordância sobre o que é verde, por exemplo. Se abstraímos 
de nossa perspectiva particular, é tão impossível dizer o que é verde ou 
amarelo quanto dizer o que é redondo ou quadrado. Nossa sensibilidade 
não é mera função input-output, é antes um componente indispensável da 
nossa capacidade de acessar qualquer aspecto genuíno do mundo. A 

																																																													
14 2002, p.205-6. 
15 CAVELL, 1998, p.52. 
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noção de objetividade do naturalista, que pretende excluir do hall dos 
conceitos de propriedades genuínas qualquer conceito projetável apenas a 
partir de uma perspectiva abstrata acaba por excluir todo e qualquer 
conceito. A insistência nesta visão de mundo é,  sugere McDowell, fruto da 
vertigem que resulta de considerar a possibilidade de que todo nosso 
discurso e atividade se baseiem apenas no compartilhamento de certa 
forma de vida. É a tentação de escapar a isto, postulando a necessidade de 
uma validação externa para nosso discurso (afirmando que deve ser 
possível projetar um conceito de propriedade genuína em abstração de 
nossa perspectiva particular), que leva à adoção da visão de mundo do 
naturalista: 

Just such a move - seeing the anthropocentricity or ethnocentricity 
of an evaluative outlook as generating a threat of vertigo, but 
seeking to escape the threat by finding a solid, externally 
recognizable foundation - would account for insistence that any 
respectable evaluative concept must correspond to a classification 
intelligible from outside the evaluative outlook within which the 
concept functions16. 

Mas isto é tudo: esta insistência é mero preconceito, fruto da 
vertigem e da insegurança. 
Conclusão 

A noção de objetividade que dá ao Cognitivismo Moral Naturalista 
seu encanto não se sustenta: não há nada como um conceito projetável 
desde uma perspectiva abstrata porque não há nada como uma regra 
operável desde esta perspectiva. Isto não é, como já foi notado, uma 
refutação desta teoria do juízo moral: não mostramos que há algo de errado 
com a ideia de que juízos de valor descrevem seus objetos como tendo 
certa característica que pode ser especificada em vocabulário naturalista. O 
que foi alcançado é antes isto: fica demonstrado que não há nenhuma boa 
razão para preferir este tipo de cognitivismo a qualquer outra teoria do juízo 
moral. 
 
 

																																																													
16 McDOWELL, 2002, p.211. 
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DESLOCAMENTO ACONTECIMENTAL: TEORIZAÇÃO DA RUPTURA 
SISTÊMICA EM BADIOU E LACLAU 

 
Roberto Vieira Júnior* 

 
A nossa questão é então a seguinte: 
o que é que, tratando-se do real, se 

opõe ao conhecimento? Se o real 
não é isso que é conhecido, qual é o 

acesso ao real, qualquer que ele 
seja? O que faz com que um 

pensamento acesse o real? E sob 
que modo, estando entendido que 

esse modo não é certamente 
cognitivo?”  

BADIOU, 2013, p.117.  

Alain Badiou e Ernesto Laclau teorizam sobre momentos de ruptura 
sistêmica em suas obras. Ainda que por meio de elementos teóricos e 
metodologias diferentes, os dois autores demonstram como estas rupturas 
se dão, propõem como analisá-las e quais as consequências políticas que 
delas advém. Partindo destas construções teóricas, a proposta é buscar 
compreender as aproximações e os distanciamentos entre estas 
concepções, tomando conceitos cujo significante é de uso comum aos 
autores - tais como liberdade, sujeito, estrutura e sistema - e conceitos de 
uso exclusivo a cada um deles. Desta análise comparativa de cunho 
ontológico e ôntico, será possível identificar os movimentos teóricos 
desenvolvidos por Badiou e Laclau, a importância e relevância de suas 
contribuições para a compreensão dos momentos de ruptura, além de 
também apontar para um possível diálogo epistêmico entre ambos, ao 
menos no que toca à questão da análise do deslocamento e do 
acontecimento.  

																																																													
* Doutorando em Filosofia (UFPel), Mestre em Ciência Política (UFPel) e Mestre em 
Sociologia (UFPel). 
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No campo teórico pós-estruturalista, seja na filosofia, na sociológia 
ou na ciência política, a possibilidade da ocorrência de rupturas sistêmicas 
(rupturas de ordem) é um objeto de análise recorrente. Estes momentos 
raros, nos quais as estruturas falham em suas tentativas de normalização 
do fracasso no atendimento de desejos demandados, também foi alvo de 
análise e debate nos desenvolvimentos teóricos de Ernesto Laclau e Alain 
Badiou. Estes dois autores, para usar as expressões tão caras à teoria do 
discurso, tratam do tema por meio de significantes distintos, ainda que os 
significados guardem certa proximidade interpretativa.  

Laclau, sociológo argentino, denomina este momento como 
deslocamento, enquanto Badiou, filósofo francês, prefere a denominação de 
acontecimento. De toda sorte, em abos é possível identificar o intento de 
analisar e desenvolver teorias que tratam de rupturas que modificam e 
alteram, de maneira substâncial, a ordem e a estrutura de uma dada 
organização sistêmica vigente. A característica positiva ou negativa pouco 
importa para a presente análise (embora seja possível sustentar que, no 
ponto de vista do sistema que encontra seu limite e rompe, seja sempre 
negativa, no sentido hegeliano do termo), já que este escrito visa evidenciar 
primeiramente que, para os autores em tela, há o compartilhamento de 
elementos pós-fundacionais1 que ditam a inexistência de um fundamento 
último do pensamento político (da ausência de um fundamento geral da 
própria sociedade), ao mesmo tempo que fornece ferramentas teóricas que 
justificam a compreensão de uma mutabilidade sempre possível em todo e 
qualquer sistema ou ordem, independente do juízo valorativo aplicável.  

Sendo assim, em um primeiro momento serão abordadas as noções 
de organização sistêmica e seus principais elementos teóricos. Em um 
segundo momento, serão destacadas as noções mesmas de ruptura para, 
em um terceiro momento, identificar e caracterizar os elementos teóricos 
principais utilizados pelos autores para demonstrar os efeitos desta quebra 
da ordem estabelecida. Por fim, serão apresentadas considerações sobre 
as possíveis conexões entre o deslocamento de Laclau e o acontecimento 
de Badiou enquanto teorizações da ruptura sistêmica. Cabe destacar que o 

																																																													
1 O fundamento da política não é, de fato, uma questão convenção senão de natureza: é a 
falta de fundamento, a mera contingência de qualquer ordem social. A política existe, 
simplesmente, porque nenhuma ordem social se baseia na natureza e porque nenhuma lei 
divina regula a sociedade humana (BADIOU, 1999. p.16). A dissolução do mito de fundação 
não dissolve o fantasma de sua própria ausência (LACLAU, 1989, p.81). 
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principal escopo deste escrito não será o de apresentar toda a teoria dos 
autores em tela, mas sim discutir as possíveis aproximações estre ambas. 
Estrutura discursiva e estado da situação 

Cada qual ao seu modo, Laclau e Badiou esquematizam a 
organização de um espaço social de maneira adequada à teoria 
desenvolvida que, embora por caminhos diversos, convergem no que diz 
respeito a estrutura e sua pretensão. Tratam-se de maneiras diferentes de 
teorizar sobre os aspectos ontológicos implícitos no processo de 
simbolização, de relacionar o ser e o existir dentro de uma determinada 
estrutura que, de certa forma, dita o sentido deste ser por meio de sua 
existência. Em abos desenvolvimentos teóricos é possível identificar 
elementos que apontam para a influência lacaniana, ao mesmo tempo que 
para elementos de origem linguística. Este sistema que organiza a 
simbolização é denominado de estrutura discursiva por Laclau, enquanto 
que Badiou a denomina de estado da situação. 

Para Laclau, uma estrutura discursiva se constitui enquanto conjunto 
de sentidos hegemônicos que resultam de um processo de sedimentação 
constitutiva que estabelece uma determinada ordem. Segundo a teoria 
desenvolvida pelo sociólogo argentino, essa ordem que se pretende 
hegemônica acaba por pressupor uma série de antagonismos, já  que no 
aspecto politico toda e qualquer constituição de cadeia discursiva também é 
um ato de inclusão de sentidos, ainda que represente de maneira 
simultânea uma série de outras exclusões. Neste jogo de afirmação e 
negação, onde os discursos nunca são plenamente constituídos - já que as 
ressignificações, sempre à espreita - enquanto atestam a noção mesma de 
hegemonia, que exige a existência de um movimento contra-hegemônico 
necessário, talestes discursos convivem com uma ameaça constante, o que 
exige um processo também constante de negação, de antagonismos. Como 
já sabido, a teoria do discurso sustenta-se em práticas articulatórias que 
visam a fixação de sentidos, sempre parciais, por meio de articulações de 
elementos (que também são simultaneamente momentos) ligados a um 
ponto nodal que dá nexo para toda a cadeia, em um movimento constante 
de simbolização e estruturação de sentidos.  

No edifício teórico laclauniano, uma estrutura discursiva nada mais é 
do que uma tentativa de estabelecer, em uma dimensão simbólica, uma 
fixação de sentidos que permite dar para uma existência uma proposta de 
compreensão, uma dimensão realista material (poderíamos dizer que se dá 
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uma espécie de nomeação do ser em uma existência no campo simbólico 
por meio desta estrutura discursiva). Como nos esclarece Mendonça: 

O discurso tem efetivamente uma dimensão realista, marcada, na 
linguagem de Laclau, pela noção de existência. A existência indica 
a realidade material das coisas, dos objetos. Entretanto, a mera 
existência, por si só, não tem a capacidade de explicar o próprio 
ser; este, portanto, não se esgota, não pode ser compreendido tão 
somente a partir da sua dimensão realista. Assim, devemos 
entender que a existência só tem um ser se a mesma estiver imersa 
numa dimensão simbólica, discursiva. E ela sempre está. Em 
termos políticos, a dimensão discursiva é polêmica, uma luta 
simbólica para estabelecer o ser da existência2. 

A estrutura discursiva, desta forma, estabelece a dimensão 
simbólica que dita os sentidos que pretendem explicar e adjetivar uma 
existência. O próprio ser submetido à uma dada relação de equivalências 
que se pretende hegemônica em sua tentativa de fixar os sentidos, que 
traduzem o ser de uma existência. É o que pode  denominar-se como 
dimensão de significância que pretende fixar sentido à dimensão real. 
Evidentemente, essa dimensão de significância só tem razão existência 
diante da constante tentativa de fixar sentidos para o ser, realizadas por 
diversos discursos que assim disputam a hegemonia desta possibilidade de 
estabelecer uma regra de simbolização. A própria existência de uma cadeia 
discursiva pressupõe também outra  existência, a de outra(s) cadeia(s) que 
disputam a possibilidade de fixação dos sentidos, impedindo sua totalidade. 
A anteposição radical de um discurso a outro, mutuamente excluídos, que 
difere, como sabido, de relações objetivas entre identidades completas, é o 
que Laclau denomina de antagonismo. Esta categoria passou por uma 
modificação realizada pelo próprio autor. Desta modificação originou-se a 
categoria que passará a ser enfocada em seguida, já que aqui o destaque 
se dá sobre o deslocamento.  

Retornando para a análise da estrutura, Laclau repisa, sempre que 
possível, a noção de que esta nada mais é que uma ordem, um sistema, e 
que nenhuma ordem ou sistema, por mais específico que seja, gozará da 
capacidade de assumir permanentemente tal condição mesma de ordem. 
Isso ocorre em razão de que todo e qualquer conteúdo, em que pese sua 
tendência à hegemonização e sua potência para tal,  nunca será capaz de 
																																																													
2 MENDONÇA, 2014, p.151. 
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gerar efeitos efetivamente totalizantes no sentido discursivo do termo. 
Sempre há um resto, um híato, uma falha que impede que um discurso 
feche em sí mesmo toda a possibilidade de totalização, de significação. E é 
em razão desta incompletude intrínseca que toda e qualquer ordem 
sistêmica traz em sí mesma a possibilidade de ruptura, ou nos termos de 
Laclau, de deslocamento. Levando em conta o fato de que este escrito 
parte do pressuposto de que a compreensão geral da teoria do discurso já 
se deu previamente, e de que os elementos básicos que permitem um 
esboço geral da noção de estrutura discursiva, segue-se uma descrição da 
noção de estado da situação que, para Alain Badiou, sería um correlato à 
estrutura discursiva de Laclau. 

Primeiramente é salutar relembrar o fato de que Alain Badiou 
desenvolve sua teoria com a contribuição, assim como o fez Jacques Lacan 
em muitas oportunidades, de elementos oriundos do campo das ciências 
exatas, mais propriamente da metemática3, da teoría dos conjuntos de 
matemáticos como Cantor, Leibniz, Gödel e Cohen. Basicamente, Badiou 
concebe que toda e qualquer apresentação de um ser se dá  por meio de 
entes em um conjuntos. Um ser passa a ser ente quando uma estrutura, 
que será denominada situação, apresenta este ser. Esta multiplicidade 
consistente, multiplicidade de entes, apresenta estes elementos por meio 
de uma operação de significação denominada conta-por-um4. Assim, toda e 
qualquer situação tem sua estruturação realizada por meio desta conta. Por 
sua vez, esta estrutura (situação5) é um conjunto que é construtível partindo 
de uma forma de contar-por-um caracterizada por uma fórmula explícita de 
língua que permite a pertença de um dado ente a este conjunto. Estes 
entes são múltiplos, pois o todos os elementos conjuntísticos o são, que 
pertencem e estão incluídos em um outro múltiplo, o conjunto formado pela 
																																																													
3 A tese que sustento não declara em absoluto que o Ser é matemático. É uma tese sobre o 
discurso. Ela afirma que as matemáticas, em todo o seu devir histórico, pronunciam o que é 
dizível do ser-enquanto-ser (BADIOU, 1996, p.4). 
4 Eu gostaria simplesmente lembrar que essa distinção lacaniana entre o Um pensado em 
seu Ser, isto é, a tese de que “o Um é”, e a tese “há Um” como potência da conta, como 
potência operatória da conta-por-um, é a tese absolutamente inaugural de meu livro O Ser e 
o acontecimento. É o seu ponto de partida (BADIOU, 2013D, p.48). 
5 A uma multitude consistente particular (por exemplo, a sociedade francesa, a arte moderna 
[...]), Badiou a denomina “situação”; uma situação está estruturada, e sua estrutura nos 
permite “conta-la como (ou por) uma. [...]”. Quando uma situação é então “contada como 
uma”, identificada com sua estrutura simbólica, temos o “estado da situação” (ZIZEK, 2001, 
p.139). 
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conta-por-um que constituí esta situação.  
Em uma linguagem mais simplificada, Badiou estabelece que em 

sua teoria um dado conjunto possuí um determinado critério que estabelece 
as condições de inclusão e pertencimento de seus elementos. Um exemplo 
simples seria o do conjunto das bandas brasileiras de rock psicodélico. 
Para ser contado-por-um (ser elemento deste conjunto) é necessário 
atender às exigências da fórmula explícita de língua (lei) desta situação, ou 
seja, ser um conjunto que toca música, que esta música seja caracterizada 
como rock, que seus integrantes sejam brasileiros e que seu estilo 
enquadre-se na categoria de psicodélico. Note-se que cada um destas 
exigências é também uma multiplicidade, ou seja, outros conjuntos que 
possuem outras exigências para que seus elementos sejam contados-por-
um (ser contado como psicodélico exige determinadas características que 
um sertenajo certamente nem mesmo compreenderia e que faz com que 
este estilo não seja contado como pertencente a este conjunto).  

Trazendo outro elemento teórico indispensável, é necessário que a 
própria estrutura da situação, ou conjunto em nosso exemplo, seja contada-
por-um. Este estado da situação, que nada mais é do que uma 
apresentação estruturada, é o que garante que a conta-por-um6 das partes 
(submúltiplos ou subconjuntos) da situação se efetive, fazendo com que a 
necessidade de eliminar toda a representação do vazio se concretize. O 
estado fecha completamente a plenitude da situação, ou pelo menos, 
realiza o esforço para tal. Por fim, em relação ao estado da situação, cabe 
destacar que este nada mais é do que a apresentação da apresentação, ou 
seja, representação (a condição que permite ao elemento ou termo 
pertencer e estar incluído em uma situação é a normalidade).  

Contribuíndo para a complementação e simplificação do que foi dito, 
o estado de situação é descrito como algo consistente no instante da 
representação de elementos que se encontram contidos em conjuntos. 
Estes conjuntos, que são infinitos, possuem caracteristicas comuns àqueles 
outros conjuntos em que estão contidos como elementos (são conjuntos de 
																																																													
6 O próprio da estruturação lógica é que o “há Um” originário, operando sob o modo de 
conta-por-um, se apresente consistente: “a existência não tem norma alguma além da 
consistência discursiva” (BADIOU, 1999B, p.55). Essa é uma consequência da própria lei do 
discurso: sem consistência, não há existência. Assim pensa Badiou: “é a lei de uma 
apresentação estrutural que ‘Ser’ e ‘Um’ sejam aí reciprocicáveis, pelo viés da consistência 
do múltiplo” (BADIOU, 1996, p.83). Ou seja, o pensamento originário não escapa a essa lei 
da estrutura: opera sob a forma do Um (ROSSI, 2015.p.86). 
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conjuntos), cada um deles são coisas diferenciadas (e assim singulares). 
Um conjunto, nesta lógica, abarca uma coleção de elementos (outros 
conjuntos) e coisas que estão representadas em sua particular “anatomia”, 
o que as traduz em sua determinada singularidade. Deste modo, uma 
situação ao tomar sua definição por intermédio desta forma conjuntística, 
apresenta como contidos em seu conjunto aqueles elementos que existem 
(por serem contados, simbolizados, representados, identificados como 
contidos) e os separa não apenas entre si (criando subconjuntos reunidos 
na especificidade atribuída a cada elemento/coisa que permite agrupá-los 
em um subconjunto), mas ao mesmo tempo também dos que assim não 
foram contados. Como resultado, tem-se que aquilo que não é contado não 
existe, pois não foi representado (diferenciado e reunido em subconjunto de 
elementos singulares) na medida em que não se apresentou à operação. 

Esta forma de estruturação ou sistematização nada mais é que um 
processo de contagem e verificação, ou de saber que não necessariamente 
tem como implicação um processo de verdade7. Logo, em complemento, 
Alain Badiou afirma ser o estado da situação8 o processo por meio do qual 
obtemos a reorganização daquele contingente de subconjuntos contados 
no interior de uma situação, que sempre é maior que o conjunto que os 
absorve por motivo da infinidade absoluta de elementos/coisas que podem 
ser contados. Badiou busca assim estipular a precisão que venha a 
estruturar de dada maneira tudo aquilo que excede aos subconjuntos dados 
como existentes, no sentido de conectá-los forçadamente sempre ao 
conjunto já representado. Tal operação resulta em retirar do excesso a 
possível potência ainda não explorada, ou não contada. De outra forma, 
também explicativa, temos um procedimento no qual ocorre uma espécie 
de quantificação duplicada, porém, agora centrada na figura do excesso 
dos subconjuntos contidos nos conjuntos de uma situação. Este 
procedimento visa garantir: a) que naquele excesso em que se faz presente 
também o incontável não se apresente aquilo que não existia 
anteriormente, b) que no interior do excesso de coleção de elementos e 
coisas de subconjuntos de subconjuntos de um dado conjunto não se 
																																																													
7 BADIOU, 1996. 
8 “Denomino “Estado” ou “estado da situação” O sistema de imposições que limitam 
justamente a possibilidade dos possíveis. Poderíamos dizer do mesmo modo que O Estado é 
aquilo que prescreve o que, em dada situação, é o impossível próprio dessa situação, com 
base na prescrição formal do que e possível (p.138)”. 
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apresente algo a ser possivelmente diferenciado (contado) e, como 
consequência, com a capacidade de gerar um novo processo que acabaria 
por colapsar o precedente e já dado conjunto.  

Ocorre que na teoria dos conjuntos o único conjunto que pertence a 
todos os conjuntos (assim em toda e qualquer situação) é aquele que não 
possuí nenhum elemento, o conjunto vazio. O axioma do vazio (um dos 
nove axiomas conjuntísticos), é de fundamental importância para a 
compreensão da noção de estrutura sistêmica no pensamento de Alain 
Badiou. O vazio é o elemento que vagueia em toda apresentação enquanto 
sustenta sua condição de subtração à conta, aquele elemento que, embora 
presente em toda situação, não é contado-por-um. É aquele elemento que 
não pode ser simbolizado pela fórmula explícita da língua de um estado da 
situação, o que assegura a impossibilidade de totalização, sempre 
pretendida ao mesmo tempo que sempre frustrada, de toda a conta-por-um. 
Este elemento contém características muito próximas a falha do discurso 
que não consegue significar o que lhe foge, ambos, o vazio e a falha, são 
elementos determinantes tanto para o acontecimento quanto para o 
deslocamento como será discutido. 

Há um outro elemento na topologia conjuntística de Badiou que 
merece enfoque em razão de sua importância explicativa para a descrição 
do acontecimento, a borda do vazio. É na borda, ou próximo, do vazio que 
se encontra o que Badiou denomina de sítio acontecimental. Este múltiplo 
que é apresentado, embora nenhum de seus elementos seja, pertence ao 
conjunto, que é uma situação, ao mesmo tempo em que não está nela 
incluído. Este é o elemento fundador que provoca o curto-circuíto que 
permite a ocorrência de um possível acontecimento (ruptura sistêmica 
como veremos) pois traz em seu conjunto elementos de si mesmo e do 
próprio acontecimento.  

Neste ponto do desenvolvimento deste escrito, já tendo sido 
apresentados os principais elementos que permitem uma noção geral das 
noções de estrutura discursiva de Laclau e de estado da situação de 
Badiou, em que pese a densidade e pluralidade de conceitos teóricos 
envolvidos, é momento de tratar dos momentos de ruptura peopriamente 
ditos e suas consequencias. No entanto, até este momento não fica difícil 
de sustentar uma certa aproximação nas noções estruturais apresentadas 
pelos dois autores. Enquanto Ernesto Laclau sustenta que uma dada ordem 
simbólica é estabelecida na forma de um discurso que se estabelece por 
meio de cadeias de equivalência que se estabelece partindo de um ponto 
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nodal que dita as fixações de sentidos que visam uma hegemonia sempre 
precária e contingente, Alain Badiou sustenta que uma ordem, também 
simbólica, é estabelecida na forma de um conjunto que determina a conta-
por-um de outros conjuntos, partindo de uma dada forma explícita de 
linguagem que estrutura uma operação que estabelece os critérios de 
pertença e exclusão a este estado da situação, visando o fechamento da 
plenitude daquela situação. Em ambos os casos, temos presente algo que 
frustra as pretensões de totalização destas estruturas ( a impossibilidade de 
totalidade discursiva e o fechamento da plenitude), nas respectivas 
categorias de falha e vazio. 
Deslocamento e Acontecimento 

Ernesto Laclau sustenta que, como ventilado anteriormente, todo 
discurso possuí um limite que impede sua totalidade. Esta impossibilidade 
de significação, que anteriormente Laclau referendava ao antagonismo, 
passou a ser representada pela noção de deslocamento a apartir da obra 
Novas Reflexões Sobre a Revolução em Nosso Tempo9. Esta nova 
categoria trata do que Lacan denominava como encontro com o real, ou 
seja, quando uma determinada discursividade encontra sua limitação em 
fixar sentidos, e exatamente neste momento a estrutura sofre sua crise, a 
iminência de sua ruptura. Esta situação limite exige da estrutura discursiva 
um rearranjo, um ajustamento ou adequação sob pena de sofrer a ruptura e 
sua substituição por uma nova estrutura discursiva. Trata-se de, como no 
encontro com o real lacaniano, de uma experiência marcada pelo trauma, 
pela necessidade premente de uma resolução para a impossibilidade de 
significar o não significável, em outras palavras, de buscar conhecer o 
desconhecido que questiona, impõe a mudança ou a adequação. Estes 
efeitos, radicalmente traumáticos para a estrutura, são provocados e 
resultantes do que Laclau denomina deslocamento. Nestas situações, 
estamos diante da comprovação da existência da falha que sustenta toda e 
qualquer impossibilidade de totalização de significação. É o exato momento 
no qual a máxima da incompletude de toda a estrutura sistêmica se realiza 
e se demonstra em toda a sua potência traumática. Chegamos ao lugar do 
sujeito que é o lugar da impossibilidade de totalização estrutural, o 
deslocamento. As consequências deste deslocamento, tais como o 

																																																													
9 LACLAU, 2000. 
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surgimento do sujeito e o momento da liberdade, serão a seguir analisados. 
Porém, antes, passemos ao acontecimento badiouniano. 

O acontecimento10 (também denominado de acontecimento-verdade 
como o faz Zizek), Badiou define como uma ruptura para com o estado de 
uma situação (Badiou, 1996), na medida em que se liga necessariamente à 
noção de indecidibilidade, visto não existirem regras que a priori infiram sua 
ocorrência. Como o próprio autor aduz, “é preciso fazer uma aposta, o gosto 
pelo encontro, pelo acaso, o engajamento e o risco [...] a decisão de dizer 
que um acontecimento teve lugar”11. Por ser algo sempre particular, o 
acontecimento mantém uma relação de fidelidade para com a verdade . 
Recorrendo às palavras do próprio Alain Badiou:  

Denomino “acontecimento” uma ruptura na disposição normal dos 
corpos e das linguagens tal como ela existe para uma situação 
particular (se nos remetemos a “O ser e o evento” [1988] ou ao 
“Manifesto pela filosofia” [1989]) ou tal como aparece num mundo 
particular (se nos remetemos à “Lógicas do mundo” [2006] ou à 
“Segundo manifesto pela filosofia” [2009]). O que é importante aqui 
é notar que um acontecimento não é a realização de uma 
possibilidade interna a situação ou dependente das leis 
transcendentais do mundo. Um acontecimento é a criação de novas 
possibilidades. Situa-se não simplesmente no nível das 
possibilidades objetivas, mas no nível da possibilidade dos 
possíveis. O que também pode ser dito: em relação à situação ou ao 
mundo, um acontecimento abre a possibilidade daquilo que, do 
estrito ponto de vista da composição dessa situação ou da 
legalidade desse mundo, é propriamente impossível. Se 
recordarmos que, para Lacan, temos a equação real = impossível, 
vemos de imediato a dimensão intrinsecamente real do 
acontecimento. Poderíamos dizer também que um acontecimento é 

																																																													
10 Interessante citar a noção do próprio Ernesto Laclau sobre acontecimento: O 
acontecimento é a declaração do vazio, uma ruptura radical com a situação que torna visível 
o que a situação sozinha não pode ocultar. Embora o conhecimento seja a inscrição do que 
passa dentro de categorias objetivas prévias, a verdade – as séries de implicações derivadas 
do surgimento de um acontecimento – é singular: sua natureza de acontecimento não pode 
submeter-se a uma regra preexistente. Assim, o acontecimento é incomensurável com a 
situação, sua ruptura com ela é autenticamente fundacional. Se tratamos de definir sua 
relação com a situação, somente podemos dizer que o acontecimento é uma subtração com 
respeito a ela (LACLAU, 2004). 
11 BADIOU, 1996, p.45. 
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o advento do real enquanto possível futuro dele mesmo12.  

Porém, antes de seguir a senda da relação para com a verdade, 
cabem algumas considerações complementares sobre o acontecimento. 
Badiou esclarece que o acontecimento somente é constatável 
retroativamente (talvez aqui coubesse uma referência a Hegel e sua tão 
repetida referência à coruja de Minerva que somente alça seu voo ao 
anoitecer - constante da introdução da Fenomenologia do Espirito), ou seja, 
depende do resultado possível de uma prática interveniente. Há a 
necessidade de que na situação em questão esteja presente um múltiplo 
específico, o sítio acontecimental que encontra-se na borda do vazio, e 
somente em razão deste múltiplo que há acontecimento. Ao contrário do 
evento, que pode se dar em situações naturais ou neutras, o acontecimento 
somente pode dar-se em situações históricas, ou seja, as situações as 
quais pertence ao menos um sítio acontecimental (aquele múltiplo que é 
apresentado na situação sem que seus elementos o sejam) permitem o 
acontecimento, enquanto aquelas outras onde todos os múltiplos são 
apresentados juntamente com seus elementos, não o permitem. Aqui, vale 
lembrar o alerta de Badiou: 

A confusão entre a existência do locus (por exemplo: a classe 
operária, ou um estado dado de tendências artísticas, ou um 
impasse da ciência) e a necessidade do acontecimento é a cruz dos 
pensamentos deterministas ou globalizantes. O locus nunca é mais 
do que condição de ser do acontecimento. Certamente, se a 
situação é natural, compacta ou neutra, o acontecimento é 
impossível. Mas a existência de um múltiplo na borda do vazio faz 
advir apenas a possibilidade do evento. É sempre possível que não 
se produza nenhum. Um locus só é “acontecimental” no sentido 
estrito de sua qualificação pelo acontecimento. No entanto, 
conhecemos uma carcterística ontológica dele, ligada à forma da 
apresentação: ele é sempre múltiplo a-normal, um múltiplo da borda 
do vazio13. 

Assim, a definição de locus acontecimental faz referência à 
relatividade deste para com a situação em que ele se faz apresentar, 
enquanto contado-por-um. Enquanto múltiplo, este locus somente pode ser 
quando em situação. Vem daí a essencialidade de manter em mente a 
																																																													
12 BADIOU apud MADARASZ, 2011, p.138. 
13 BADIOU, 1996, p.148. 
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definição destes locus acontecimentais enquanto locais, ao tempo em que 
as situações naturais são, por definição, globais. Existem locus 
acontecimentais em situação, mas nunca situações acontecimentais. 
Quando determinados múltiplos estão na borda do vazio, existem pontos-
locus no interior desta situação em análise. Esta lógica permitiu que Badiou, 
em “Teoria do sujeito” (2009), introduzisse a ideia de que a História não 
existe, refutando a concepção marxista de um sentido vulgar da História. 
Desta forma, para este autor, podemos pensar a historicidade de alguns 
determinados múltiplos, porém, não é possível pensar uma História. Para o 
escopo aqui pretendido, o argumento se deterá em apenas diferenciar duas 
situações distintas, aquelas onde há locus acontecimental e aquelas outras 
onde este lócus não se faz presente. Badiou denomina de neutras as 
situações naturais nas quais não há locus acontecimental, a situação mais 
comum “gigantesco reservatório de que nossa existência é tecida [...] em 
que não se trata da vida (natural) nem da ação (histórica)”14. Em 
contrapartida, denomina de históricas aquelas situações nas quais é 
possível identificar pelo menos um locus acontecimental, opondo-se à 
estabilidade que se faz intrinsecamente identificável nas situações neutras 
ou naturais. Conclui-se, portanto, que toda e qualquer situação histórica se 
encontra na borda do vazio, de outro modo, a historicidade traz consigo um 
critério local onde pelo menos um dos múltiplos, que por ela são 
apresentados e contados, é um lócus de forma que nenhum dos elementos 
contidos no conjunto (locus) está apresentado na situação. A presença de 
algo que foge à significação do estado de situação é condição para 
diferenciar esta situação enquanto histórica e não apenas neutra ou natural. 
Em outra passagem Badiou reforça a descrição de que a ocorrência de um 
acontecimento tem pronunciado seu pertencimento a uma situação por 
meio de uma intervenção interpretativa, ou seja, é esta intervenção que 
permite o advento ao visível do invisível15. Essa operação passa pela lógica 
do axioma de fundação (o aprofundamento sobre esta lógica não será 
objeto deste trabalho) que, por sua vez, serve de sustentáculo da 
diferenciação entre situações ontológicas e não-ontológicas, onde somente 
nas primeiras a fundação pelo vazio é possível. Na ontologia, o natural é 
aquilo que tem sua fundação pelo vazio, ao passo que o restante 

																																																													
14 BADIOU, 1996, p.146. 
15 BADIOU, 1996, p.149. 
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“esquematiza algo de histórico”16. 
Tem-se assim uma conexão entre acontecimento e vazio que traz 

consigo necessariamente também uma correlação para com a noção de 
universalidade, da mesma forma que o simulacro conecta-se com a 
particularidade. Isto corre em razão de que, para Badiou, para que uma 
multitude consistente particular, que está estruturada de modo a permitir 
contá-la como uma - possa ser tomada como um estado - faz-se necessária 
a reduplicação desta situação por meio de sua inscrição no simbólico (na 
rede de significantes). É exatamente nesta reduplicação no campo do 
simbólico que se inscreve a dialética do vazio e do pleno. Ao mesmo tempo 
em que em um estado de situação implica em si um elemento excessivo 
que não é contado, ainda que dela pertença, - mas não seja representado - 
há também o excesso da representação sobre a presentação. O que tem 
por consequência que a passagem daquela situação ao seu estado está 
sempre em excesso em relação ao que estrutura, atuando como algo que 
atua violentamente, intervindo naquilo que representa. O que não é 
simbolizado pelo estado da situação, que mesmo pertencendo a ela não é 
contado, é o nada, o vazio. A característica daquilo que aparece como 
vazio, para Badiou, está necessariamente incluída nos subconjuntos de 
uma situação e nada existe nele que permita identificá-lo. Como já visto, 
Badiou sustenta ainda que, em cada situação, existe um elemento que está 
contido em seus subconjuntos, no limite do que conta como nada, como 
algo indiscernível e sem característica identificatória, somente podendo ser 
nomeado de forma referencial, permanecendo este nome vazio. No advento 
de um acontecimento, ligado ao vazio de toda e qualquer situação, ou seja, 
ao seu excesso intrínseco e à sua inconsistência, a verdade de uma 
situação torna visível e identificável aquilo que somente poderia 
anteriormente ser nomeado referencialmente. Este seria precisamente o 
lugar do sujeito enquanto agente que intervém na situação, identificando os 
sinais e efeitos do acontecimento e afirmando sua fidelidade ao seguir na 
persistência em servir a verdade. Chegamos aqui a um momento que se 
assemelha ao final do parágrafo em que foi concluída a abordagem do 
deslocamento em Laclau, a referência da ruptura sistêmica e sua 
incapacidade de simbolizar, com o sujeito. Momento oportuno para tratar 
das consequências tanto do deslocamento quanto do acontecimento. 

																																																													
16 BADIOU, 1996, p.154. 
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Algumas consequências rupturais: sujeito e liberdade 
Não seria descabido sustentar que a opus magna de Laclau é a 

categoria de deslocamento, como também que a de Badiou é a de 
acontecimento. Destas duas categorias serão deduzidas outros conceitos e 
categorias tão fundamentais quanto as que as originam: sujeito e liberdade. 
Obviamente não é esta uma proposta que pretenda esgotar a análise 
destes conceitos, mas antes propor uma breve introdução à guisa de 
impulso ao debate e a reflexão.  

Ernesto Laclau aduz que o local do sujeito é o lugar do 
deslocamento e que, partindo desta ruptura, novos antagonismos serão 
constituidos em busca do estabelecimento de uma nova cadeia discursiva 
de significação, em busca da hegemonia  os sujeitos são compelidos à 
tomada de decisão no processo de identificação que induz  a criação de 
subjetividades políticas novas. Uma passagem de Novas Reflexões auxilia 
nesta compreensão: 

[…] os sujeitos que constroem as articulações hegemônicas 
partindo do deslocamento não são internos senão externos à 
estrutura deslocada. Segundo dissemos antes, o fato mesmo do 
deslocamento os condena a ser sujeitos. Mas, neste sentido, os 
intentos de rearticulação e reconstrução da estrutura implicarão 
também a constituição da identidade e subjetividade dos agentes17. 

As subjetividades políticas encontram no deslocamento terreno mais 
que fértil para sua semeadura, a ruptura realizou o trabalho de preparo do 
terreno e o espaço para uma nova estrutura fornece a fertilização 
necessária ao seu florecimento, mas não sem novos antagonismos ou nova 
incompletude. É neste momento de substituição de uma ordem por outra 
(ou pela mesma reformada) que se localiza o espaço para os sujeitos 
políticos, assim como se abre o espaço para a liberdade. Mas antes, será 
feita a análise da relação do sujeito com o acontecimento. 

Alain Badiou, de certo modo, inverte a relação do sujeito para com a 
ruptura sistêmica feita por Laclau, embora mentenha a dependência deste 
para com outro conceito, a verdade. É a verdade que permite ao sujeito sua 
sustentação e, assim, sua existência. Na segunda parte de Ser e Evento, 
denominado Lógica dos Mundos, Badiou escreve:  

																																																													
17 LACLAU, 2000, p.66. 
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Sujeito: modo no qual um corpo se inserta em um formalismo 
subjetivo com respeito à produção de um presente. Um sujeito tem 
então, como condições efetivas, não somente um acontecimento 
(como também, primeiro, um sítio) senão um corpo, e também que 
exista neste corpo um órgão ao menos para alguns pontos18. 

O que o filósofo marroquino propõem é que quando um corpo obtém 
êxito na sua tentativa de produzir resultados que ultrapassam (excedem) o 
sistema de corpos e linguagens, este corpo sofre uma subjetivação. Este 
excesso produz efeitos que são denominadas verdades e o sujeito é 
sempre apresentado como o que formaliza estes efeitos. É de notar que 
Badiou faz clara referência à dialética materialista que afirma a  existência 
de nada mais que corpos e linguagens, senão que há verdades. Este 
“senão que” é para o francês a existência de um sujeito. Aquele excesso19 é 
a ruptura real denominada como acontecimento, que deixa uma marca 
daquele rompimento com a qual se relaciona um determinado corpo 
somente existente sob as condições desta marca de ruptura 
acontecimental. Como toda esta construção teórica do sujeito envolve uma 
determinada metafísica complexa, que não será aprofundada neste curto 
espaço, retornamos para a definição mais simples contida em O Ser e o 
Evento: “Chamo sujeito toda configuração local de um procedimento 
genérico em que uma verdade se sustenta”20. Mesmo assim, será 
necessário destacar algumas referências à metafísica moderna envolvidas 
neste processo. Um sujeito21: não é uma substância; não é um ponto vazio; 
não é absolutamente a organização de sentido de um dada experiência; não 
é um invariante da apresentação. Além destas observações, cabe ainda 
sublinhar que todo o sujeito é qualificado (p.ex: misto, individual ou coletivo), 
como também não é resultado nem origem. Para a teoria acontecimental 
não há imposição da lei no sentido da existência de um sujeito, este sujeito 
é o estatuto do procedimento na forma que se configura o excesso da 

																																																													
18 BADIOU, 2008, p.649. 
19 Designação da diferença sem medida, quantitativa ou de potência, entre a situação e o 
estado da situação. É a diferença entre o ser em situação e o acontecimento, errante e 
indeterminável (BADIOU, 1996, p.390). 
20 BADIOU, 1996, p.307. 
21 Estabelece-se a distinção entre o homem, ser biológico, e o sujeito, induzido por um 
processo de verdade que lhe preexiste. A subjetivação faz do animal mortal um imortal à 
medida que é atravessado pelas verdades (que, como tais, são atemporais) e se torna o 
suporte de uma fidelidade, entendida como um movimento continuado de ruptura. 
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situação. 
Como vimos, a ruptura acontecimental produz excessos que são 

denominados de verdades22 e que a subjetivação ocorre justamente na 
sustentação desta verdade. Esta verdade é a parte infinita da situação, 
produz um furo no saber  pois é indiscernível ao não ser simbolizável por 
nenhum determinante da enciclopédia da situação, ou seja, não é 
explicitável pela língua da situação (sua regra da conta-por-um). De maneira 
mais simples ainda, verdade é o que extrapola a estrutura que prescreve a 
operação que tem como resultado a própria situação, é a verdade do ser da 
situação que passa a poder ser ente. Analisado, ainda que repidamente, o 
sujeito e sua relação com o acontecimento, é momento de relacionar a 
liberdade com a ruptura estrutural. 

A liberdade em Laclau não é um tema fácil, visto que o autor deixou 
margem para diferentes interpretações, o que permite a abertura de um 
espaço para um interessante debate teórico. Neste artigo, será apenas 
apresentada uma noção suscinta desta categoria e sua imbricação com a 
noção de deslocamento, deixando ao largo o debate referido. É possível 
tomar como ponto de partida a ideia de indecidibilidade como elemento 
necessário para a liberdade. Se as possibilidades de escolha são dadas 
como alternativas estabelecidas, não havendo espaço para a criação das 
alternativas mesmas, não há também espaço para a liberdade. E tal espaço 
para o indecidível somente é possível no deslocamento estrutural, segundo 
Laclau. Tanto assim é que o argentino afirma que “uma sociedade será 
mais livre quanto maior seja a indeterminação estrutural”23. Na teoría do 
discurso, a forma da própria liberdade é o deslocamento, já que a liberdade 
é a ausência de um determinação. E esta indeterminação faz referência 
direta à falha estrutural, à incapacidade de simbolizar da estrutura, que ao 
se deslocar e se reestruturar, marca o momento do sujeito que tem nesta 
ruptura a ampliação de sua liberdade. No sentido de complementar esta 
relação da liberdade com o deslocamento, em aduzir sua raridade e 
efemeridade, cabe citar a passagem do texto de Felipe Corral de Freitas: 

																																																													
22 Para que se inicie o processo de uma verdade, é preciso que algo aconteça. Pois, o que 
existe, a situação do saber tal como está, dá- nos apenas a repetição. Para que uma 
verdade afirme sua novidade, tem de haver um suplemento, o qual está entregue ao acaso. 
Ele é imprevisível, incalculável. Situa-se para além daquilo que existe, chamo-o 
acontecimento (BADIOU, 1994, p.178). 
23 LACLAU, 2000, p.60. 
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Com isso, a liberdade, no nosso entendimento, depende do que 
lhes falta, e o que lhes falta é sempre algo estrutural – algo que a 
estrutura não significa em relação à demanda dos sujeitos sociais. 
Desse modo, a liberdade não é definida pela estrutura, mas sim a 
partir da estrutura, a partir da falta que a estrutura não supre nesses 
sujeitos. Escolhas não constituem a liberdade, a liberdade é 
momento de reinvindicação por uma nova opção de escolha que 
antes não estava dada24. 

No esforço de realizar uma rápida abordagem da liberdade no 
pensamento de Laclau, ocorreu em simultâneo a tentativa de fugir das 
dificuldades explicativas mais detalhadas que levam às divergências 
referidas anteriormente. A aposta é que, para o objetivo aqui proposto, os 
traços gerais foram demonstrados. Chega o momento de abordar a 
liberdade na toria badiouniana. 

Badiou estabelece a noção de liberdade partindo do indecidível e do 
indiscernível, ou seja, da possibilidade de ser do sujeito que se apresenta 
como sustentação de uma verdade advinda no processo de excesso da 
situação de um acontecimento. A seguinte passagem, extraída da 
introdução da obra “Ética: um ensaio sobre a consciência do mal”, permite 
identificar elementos que constituem a ideia mesma de liberdade para 
Badiou: 

O acontecimento é aqui uma noção-chave: definido como um 
“suplemento” casual e imprevisível da situação, dela destacado, é 
precisamente o que faz advir outra coisa que não a situação e as 
opiniões instituídas. Isto porque seu caráter ontológico fundamental 
é a capacidade de demarcar o vazio da situação anterior, aquilo 
“para que” ele é acontecimento. Nomear o vazio, esse núcleo não 
simbolizado em torno do qual se organiza a situação, é também 
nomear o não-sabido. E as verdades, perfurando os saberes 
estabelecidos, heterogêneos a elas, abrem campo para a produção 
de novos saberes; daí decorre o poder transformador do 
acontecimento25. 

Enquanto imprevisível e indutor do “advir” de “outra coisa” que não 
está presente na estrutura, nem nas opiniões instituídas por tanto, a 
possibilidade de dar nome ao vazio, de nomear aquilo que fura o saber 

																																																													
24 FREITAS, 2015. 
25 ROITMAN apud BADIOU, 1995. 
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instituido na situação criando outro saber, essa é a própria definição da 
liberdade. Serve de corolário a esta interpretação a constatação de que , 
para Badiou, ao reconhecer a si mesmo como vítima, “de besta sofredora”, 
o ser humano enfatiza sua subestrutura animal, ou seja, a simples  e natural  
qualidade/identidade de ser vivo. Ao contrário, se logra a superação desta 
existência simples, passa a se configurar como ser imortal, numa rara 
oposição ao simples ser-para-morte, rompendo uma regra de representação 
sistémica ao se singularizar na vida. É neste ato de suportar a verdade 
deste excesso que se experimenta a rara e fugaz liberdade : “A 
subjetivação é imortal e constitui o homem”26.  
Considerações Finais 

Tanto para Laclau quanto para Badiou, entre particular e universal 
existe uma brecha irredutível. Ambos negam a noção de um “universal 
concreto” de matriz hegeliana. Para Ernesto Laclau, a brecha entre 
universal e particular exige um processo de hegemonização entre a 
estrutura diferencial da ordem social positiva e o antagonismo político em 
sentido próprio, enquanto que em Badiou, esta brecha entre particular e 
universal é traduzida como brecha entre ser e acontecimento, ou seja, entre 
uma estrutura – ou estado de situação - e o acontecimento-verdade27. É 
possível sustentar, ainda, que ambos teorizam uma espécie de quebra no 
campo ontológico que se fecha sobre si mesmo enquanto descrição do 
universo positivo. Este fechamento ontológico, tanto em Laclau quanto em 
Badiou, acaba por ser sobescavado por uma dimensão de caráter ético: o 
caráter de contingência de uma decisão sobre o fundo de multiplicidade 
indecidível do ser. Também em ambos é possível identificar um 
procedimento de subjetivação que depende de um corte profundo para com 
os vínculos com a ontologia, gravitando o ato contingente da decisão.  

Laclau e Badiou teorizam, cada qual a seu modo, a sempre possível 
ruptura sistêmica cuja própria possibilidade tem seu lugar na incapacidade 
de toda e qualquer tentativa de totalização ou de fechamento. Segundo 
esses autores, é nesta possibilidade do impossível, nesta oportunidade de 
colapso presente em toda estrutura sistêmica que se acham os espaços e 

																																																													
26 BADIOU, 1995, p.24. 
27 ZIZEK, 2007. 
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os momentos de subjetivação, de liberdade28. Neste escrito, 
propositalmente, o esforço foi o de, afastando referências políticas (ou 
policiais como diria Jacques Rancière), demonstrar a riqueza destas teorias 
que mesmo nesta rápida análise se faz perceptível. E esta, talvéz, seja a 
principal ponte que aproxima estes dois autores, a demonstração presente 
em suas teorias de que a mudança (ou a possibilidade delas), ainda que 
não percebida com clareza, está sempre à espreita. 
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A VIRTUDE DA PRUDÊNCIA EM SANTO TOMÁS DE AQUINO 
 

Sérgio Ricardo Strefling* 
 
 
 

Introdução 
As virtudes, como elementos fundamentais, constituem um imenso e 

engenhoso tapete servindo de base para ética tomasiana.  SantoTomás de 
Aquino (1224-1274) é original na forma como lega à tradição filosófica e 
teológica o tema das virtudes, pois este é desenvolvido numa estrutura de 
mais de trezentas questões que compõe a primeira e segunda parte da 
segunda parte da Suma Teológica. Trata das virtudes no sentido moral da 
palavra, ou seja, como habilitações ou disposições aos atos moralmente 
bons ou intelectualmente justos. Tomás nomeia e define aproximadamente 
50 virtudes1. 

A expressão virtude, na obra de Santo Tomás, também possui  
outros significados. Pode ser uma abstração tanto do bem como do mal e 
implica somente a eficácia do ato. Neste sentido, virtude (virtus) significa 
primeiramente força, energia, fonte do impulso aos atos. Há virtudes 
permanentes e virtudes passageiras. Às vezes, aparecem expressões como 
“em virtude de...” que pretendem remeter à causa própria de onde vem a 
força, a energia, a eficácia, da qual depende a produção de um efeito, por 
exemplo, é em virtude da moção divina que a causa segunda faz existir seu 
efeito2. 

Há três gêneros de virtudes: teologais, intelectuais e morais. 
Teologais são as virtudes pelas quais se une com Deus a mente humana. 
Intelectuais, pelas quais se aperfeiçoa a mesma razão. E morais, pelas 
quais se aperfeiçoa a faculdade apetitiva para obedecer à razão3. Para agir 

																																																													
* Professor do Departamento de Filosofia e do Programa de Pós-Graduação da Universidade 
Federal de Pelotas. Endereço eletrônico: srstrefling@gmail.com 
1 JOSAPHAT, 2002. 
2 NICOLAS, 2009. 
3 Suma Teológica 1-2, 68,8. 
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bem, o homem necessita não só que sua razão esteja bem disposta 
mediante o hábito da virtude intelectual, mas também que seu apetite o 
esteja mediante o hábito da virtude moral. E assim como o apetite se 
distingue da razão, a virtude moral se distingue da intelectual4. 

A virtude humana é um hábito que aperfeiçoa o homem para agir 
bem. Mas no homem existem dois princípios das ações humanas: a 
inteligência ou razão e o apetite. É, portanto necessário que toda a virtude 
humana aperfeiçoe um destes dois princípios. Se uma virtude dá ao 
entendimento especulativo e prático a perfeição requerida para realizar um 
ato humano, será virtude intelectual; se dá perfeição ao apetite, será virtude 
moral. Por conseguinte, toda a virtude humana é intelectual ou é moral5.  

Neste estudo apresentaremos as afirmações salientadas na 
volumosa discussão da Suma Teológica de Tomás, onde ele analisa o 
conceito, a classificação,  as funções e as imbricações a respeito da virtude 
da prudência. 
1- A prudência e as virtudes  intelectuais e práticas 

Existem hábitos que possuem a qualidade de virtude somente pelo 
fato de conferir capacidade para agir bem ou obrar bem, entretanto, há 
outros hábitos que são virtudes não somente por dar essa capacidade, mas 
também o uso dela. Deste modo, a arte somente dá a faculdade de obrar 
(realizar, fazer, construir) ou operar bem, considerando que não tem relação 
com o apetite. A prudência, pelo contrário, dá não somente a aptidão para 
obrar ou realizar bem, mas também o uso de tal  aptidão; diz, com efeito, 
relação ao apetite porque supõe sua retidão. 

A razão desta diferença está em que a arte é “a reta razão na 
produção das coisas”, enquanto que a prudência é “ a reta razão no obrar”. 
Aqui está a diferença que há entre fazer e obrar, segundo Aristóteles: o 
primeiro é uma ação que passa a uma matéria exterior, como edificar, 
cortar, etc.; o segundo é ato que permanece no mesmo agente, como ver, 
amar, etc.6. 

As virtudes práticas ou morais consistem no justo meio. O bem da 
virtude moral consiste na conformidade com a regra da razão. Por exemplo, 

																																																													
4 Suma Teológica 1-2, 58,2. 
5 Suma Teológica 1-2, 58,3. 
6 Suma Teológica 1-2, 57,4. 
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a igualdade ou conformidade é um meio entre o excesso e o defeito. Logo, 
a virtude moral consiste no justo meio7. 

O meio da razão na justiça se identifica com o meio real, enquanto 
que a justiça dá a cada um o que é devido, nem mais nem menos. Mas as 
outras virtudes morais são em referência as paixões internas, onde a 
retidão não pode estabelecer-se de maneira uniforme, pois os homens se 
comportam de modos muito diversos em relação às paixões. Daí que seja 
preciso estabelecer nas paixões a retidão da razão em relação a nós, que 
somos afetados por elas8. 

A virtude moral aperfeiçoa a parte apetitiva da alma ordenando-a ao 
bem da razão. O bem da razão é o moderado e ordenado segundo ela. 
Logo as virtudes morais pertencem a todas as matérias que podem ser 
ordenadas e moderadas pela razão. Mas a razão regula não somente as 
paixões do apetite sensitivo, mas também as operações do intelecto ou da 
vontade, que não é sujeito das paixões. Por conseguinte nem todas as 
virtudes morais têm por objeto as paixões, mas algumas delas as paixões e 
outras as operações9. A virtude moral supera as paixões desordenadas e 
suscita as ordenadas10. 

Todas as virtudes morais concernentes às ações convém em certa 
razão de justiça, que se considera segundo o que é devido a outro. Mas o 
débito não guarda em todas elas a mesma significação, porque uma coisa 
se deve de maneira muito distinta a um igual que a um superior. E a 
natureza do débito difere também segundo resulte de um contrato, uma 
promessa ou um favor recebido. E estas diversas razões de débito dão 
lugar a distintas virtudes. Por exemplo, pela religião rendemos a Deus o que 
é devido; com a piedade damos o devido aos nossos pais e a nossa pátria; 
com a gratidão agradecemos devidamente aos nossos benfeitores11. 

São dez as virtudes morais referentes as paixões: fortaleza, 
temperança, liberalidade, magnificência, magnanimidade, filotímia (o amor 
da honra), mansidão, amizade, veracidade e eutrapelia. Estas virtudes se 
distinguem por razão de sua diversa matéria, de suas distintas paixões ou 

																																																													
7 Suma Teológica 1-2, 64,1. 
8 Suma Teológica 1-2,64-2. 
9 Suma Teológica 1-2, 59,4. 
10 Suma Teológica 1-2, 59,1. 
11 Suma Teológica 1-2, 60,3. 
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de seus objetos diferentes. Se, pois, acrescentamos a justiça, que é a 
virtude que se refere às operações, as virtudes morais serão onze12. 
2- A prudência na conexão entre as virtudes morais 

Nenhuma virtude moral pode existir sem a prudência, pois é próprio 
da virtude moral, por ser hábito eletivo, fazer escolhas retas. Mas uma reta 
escolha requer, não somente inclinação ao fim devido – inclinação que é o 
resultado direto do hábito da virtude moral -, senão também escolha direta 
dos meios em relação ao fim; e isso faz a prudência, que aconselha, julga e 
impera os meios ordenados ao fim. 

Igualmente, não se pode ter prudência sem ter virtudes morais. Com 
efeito, a prudência é a reta norma das ações humanas, e procede, como de 
princípios, dos fins das ações humanas, para as quais o homem se ordena 
retamente graças as virtudes morais. Daí que assim como não podemos ter 
ciência especulativa sem ter entendimento dos princípios, tão pouco 
podemos ter prudência sem virtudes morais. Disto se segue que as virtudes 
morais são conexas entre si13. 

Para que a razão da prudência seja reta, é ainda mais necessário 
estar disposto devidamente com respeito ao fim último – o qual se verifica 
pela caridade – do que estar com respeito aos outros fins, o qual se realiza 
pelas virtudes morais. Do mesmo modo, em matéria especulativa, a reta 
razão tem necessidade antes de tudo do primeiro princípio indemonstrável, 
que é o seguinte: “As coisas contraditórias não são ao mesmo tempo 
verdadeiras”. É, portanto, manifesto que nem a prudência infusa pode existir 
sem a caridade, nem, por conseguinte, as outras virtudes morais, uma vez 
que não podem existir sem a prudência14. 

Com a caridade se infundem todas as virtudes morais por sua vez. E 
assim, é manifesto que as virtudes morais infusas tem conexão entre si, não 
só por razão da prudência, mas também por razão da caridade; por isso, 
quem perde a caridade pelo pecado mortal, perde todas as virtudes morais 
infusas15. 
 

																																																													
12 Suma Teológica 1-2, 60,5. 
13 Suma Teológica 1-2, 65,1. 
14 Suma Teológica 1-2, 65,2. 
15 Suma Teológica 1-2, 65,3. 
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3- A natureza da prudência 
a. É uma virtude intelectual e moral 

A prudência é uma virtude essencialmente intelectual, mas por sua 
matéria é comum com as virtudes morais, pois é a reta razão do agir (recta 
ratio agibilium). Nesse sentido, é enumerada entre as virtudes morais16. 

A virtude torna bom aquele que a possui, e boa a obra que faz. Os 
hábitos que se referem à retidão do apetite realizam em grau maior a razão 
de virtude, porque eles se referem ao bem não só materialmente, mas ainda 
formalmente, a saber, considerado sob a razão de bem. Ora, compete à 
prudência, aplicar a reta razão à obra, o que não se faz sem apetite reto. É 
por isso, que a prudência não realiza somente o conceito de virtude como 
as outras virtudes intelectuais, mas possui também a noção de virtude 
própria das virtudes morais, entre as quais ela está enumerada17. 
b. Está propriamente na razão prática 

Tomás ensina que, segundo Isidoro, “prudente significa o que vê ao 
longe, é perspicaz, vê o desenlace dos casos incertos” (prudens dicitur 
quase porro videns: perspicax enim est, et incertorum videt casus). A visão 
não pertence a potência apetitiva mas  à cognoscitiva. Por isso é evidente 
que a prudência pertence diretamente à potência cognoscitiva. Não, porém, 
à sensitiva, porque, por meio desta, se reconhecem as coisas que estão 
presentes e aparecem aos sentidos, enquanto que o conhecer futuro a 
partir das coisas presentes ou passadas, o que é próprio da prudência, 
pertence à razão, dado que se faz por dedução. Portanto, resulta que a 
prudência reside propriamente na razão18. 

Conforme Aristóteles, Tomás responde que “é próprio do prudente o 
poder aconselhar bem” (prudentis est bene posse consiliari). Por sua vez, o 
conselho versa sobre coisas que devemos fazer para alcançar um fim. Ora, 
a razão dessas coisas é a razão prática. É, pois, evidente que a prudência 
consiste exclusivamente na razão prática19. 

 
 

																																																													
16 Suma Teológica 1-2,58,3 ad 1. 
17 Suma Teológica 2,2,  47,4. 
18 Suma Teológica 2-2, 47,1. 
19 Suma Teológica 2-2, 47,2. 
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4- As funções da prudência 
a. Seus atos 

A prudência é a reta razão do que deve ser feito (recta ratio 
agibilium). Portanto, é necessário que o ato principal da prudência seja o 
ato principal da razão orientado ao que deve ser feito. Nela se distinguem 
três atos: o primeiro é deliberar (consiliari), ao qual compete a descoberta, 
porque deliberar é procurar. O segundo ato é o julgamento (iudicare) 
relativo ao que foi descoberto, o que é função da razão especulativa. Mas, a 
razão prática, ordenada a ação efetiva, vai mais longe e é seu terceiro ato, 
comandar (praecipere). Este ato consiste em aplicar à ação o resultado 
obtido na descoberta e no julgamento. E porque este ato está mais próximo 
do fim da razão prática, segue-se que este é o ato principal da razão prática 
e, consequentemente da prudência20. 
b. Influência nas virtudes morais 

Sem a prudência, realmente, não pode haver virtude moral (sine 
prudentia quidem esse non potest moralis virtus), já que esta é um hábito 
eletivo, isto é, que faz escolhas certas. Ora, para uma boa escolha, duas 
coisas se exigem: primeiro, que haja a devida intenção do fim, o que se faz 
pela virtude moral, que inclina a potência apetitiva para o bem conveniente 
com a razão, que é o fim devido. Segundo, que se usem corretamente os 
meios e isso só se alcança por uma razão que saiba aconselhar, julgar e 
decidir bem, o que é próprio da prudência e de virtudes a ela conexas. 
Logo, a virtude moral não pode existir sem a prudência21. 

Não pertence à prudência estabelecer o fim às virtudes morais, mas 
somente dispor os meios22. 
c. Importância da prudência na vida humana 

A prudência é a virtude mais necessária à vida humana, pois viver 
bem consiste em agir bem (bene enim vivere consistitin bene operari). Ora, 
para agir bem é preciso não só fazer alguma coisa, mas fazê-lo também do 
modo certo, ou seja, por uma escolha correta e não por impulso ou paixão. 
Como, porém, a escolha visa aos meios para se conseguir um fim, para ela 

																																																													
20 Suma Teológica 2-2, 47,8. 
21 Suma Teológica 2-2, 58,4. 
22 Suma Teológica2-2, 47,6. 
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ser correta exigem-se duas coisas: o fim devido e os meios adequados a 
esse fim. Ora, ao fim devido o homem se dispõe convenientemente pela 
virtude, que aperfeiçoa a parte apetitiva da alma, cujo objeto é o bem e o 
fim. Quanto aos meios adequados a esse fim, importa que o homem esteja 
diretamente disposto pelo hábito da razão, porque aconselhar e escolher, 
que são ações relacionadas com os meios, são atos da razão. É 
necessário, pois, haver na razão alguma virtude intelectual que a 
aperfeiçoe, para ela proceder com acerto em relação com os meios. Essa 
virtude é a prudência, virtude, portanto, necessária para se viver bem23. 
d. Dimensão comunitária da prudência 

Alguns afirmam que a prudência não se estende ao bem comum, 
mas somente ao bem próprio. Isto porque consideram que o homem não 
deve procurar senão o bem próprio. Esta opinião, porém, se opõe à 
caridade, a qual “não procura a sua vantagem”, como diz a Carta aos 
Coríntios. Também o Apóstolo diz de si mesmo: “É assim que eu me 
esforço por agradar a todos  em tudo, não procurando o meu interesse 
pessoal, mas o do maior número, a fim de que sejam salvos”. É contrário 
também à reta razão que julga que o bem comum é melhor do que o bem 
particular. Portanto, porque compete à razão deliberar acertadamente, 
julgar e preceituar naquilo por que se chega ao fim devido, está claro que a 
prudência visa  não somente o bem particular de um só, mas também o 
bem comum da multidão24. 
5- Os sujeitos da prudência 
a. Governantes e súditos 

A prudência está na razão. Ora, dirigir e governar pertence 
propriamente à razão. É por isso que convém a cada um possuir a reta 
razão e a prudência enquanto participa da direção e do governo. Está claro, 
porém, que não pertence ao súdito enquanto súdito, ao escravo enquanto 
escravo, dirigir e governar, antes de ser dirigido e governado. É por esta 
razão que a prudência não é uma virtude do escravo enquanto escravo, 
nem do súdito enquanto súdito. Mas, dado que todo o homem, enquanto 
racional, participa em algo do governo segundo o julgamento da razão, 

																																																													
23 Suma Teológica 1-2, 57,5. 
24 Suma Teológica 2-2, 47,10. 
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nessa medida lhe convém possuir a prudência. Também, é claro que a 
prudência está no governante “como a arte de um arquiteto”, como diz o 
Filósofo, e nos súditos “como a arte manual de um operário”25. 
b. Os pecadores e os que estão em graça 

A prudência pode ter três sentidos. 
Primeiramente, deve-se dizer que, há uma prudência falsa ou por 

semelhança. Com efeito, dado que o homem prudente é aquele que dispõe 
acertadamente o que deve ser feito em vista de um fim bom, todo aquele 
que dispõe, em vista de um fim mau, algumas coisas conforme a este fim, 
possui uma falsa prudência na medida em que toma como fim não um bem 
verdadeiro, mas uma semelhança de bem; é assim que se fala de um bom 
ladrão.  Desta forma, pode-se, por semelhança, chamar prudente o ladrão 
que descobre caminhos convenientes para roubar. E tal é a prudência de 
que fala o Apóstolo “A prudência da carne é a morte”; aquela que 
estabelece seu fim último no prazer da carne. 

A segunda prudência é verdadeira porque encontra os caminhos 
adequados ao fim verdadeiramente bom, mas é imperfeita por dois motivos. 
Primeiro, porque este bem que ela toma como fim não é fim comum de toda 
vida humana, mas de alguma coisa especial. Por exemplo, aquele que 
descobre os caminhos apropriados para fazer comércio ou navegar é 
chamado negociante ou marinheiro prudente. O segundo motivo, é que falta 
aqui o ato principal da prudência. É o caso daquele que delibera com acerto 
e julga exatamente, mesmo a respeito daquilo que concerne à vida inteira, 
mas não comanda eficazmente. 

A terceira prudência, verdadeira e perfeita ao mesmo tempo, é 
aquela que delibera, julga e comanda retamente em vista do fim bom da 
vida toda. Essa somente é chamada prudência de modo absoluto. Ela não 
pode se encontrar nos pecadores. Enquanto que a primeira só se encontra 
neles. Quanto à prudência imperfeita, ela é comum aos bons e aos maus, 
sobretudo aquela que é imperfeita em razão de seu fim particular. Pois, a 
que é imperfeita por deficiência do ato principal, também só se encontra nos 
maus. 

As virtudes são necessariamente conexas, de sorte que quem 
possui uma possui todas. Ora, quem quer que possua a graça possui a 
caridade. Assim, ele possui necessariamente todas as outras virtudes. E, 
																																																													
25 Suma Teológica 2-2, 47,12. 
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sendo a prudência uma virtude, também deve ser possuída por quem está 
em graça26. 
c. Anciãos e jovens 

A prudência se encontra, sobretudo nos anciãos, não somente por 
uma disposição natural pelo fato de suas paixões sensíveis estarem 
apaziguadas, mas também por uma exigência prolongada27. 

A prudência adquirida é causada pela repetição dos atos; portanto, 
“para sua aquisição, é necessária a experiência e o tempo”, como se diz no 
livro II da Ética de Aristóteles, e não pode encontrar-se nos jovens nem 
atual nem habitualmente.  Mas, a prudência dada com a graça é causada 
por infusão divina.  Por isso, já se encontra nas crianças batizadas que não 
chegaram ao uso da razão, como hábito, não enquanto ato, como nos 
dementes. Nos que têm o uso da razão se encontra em ato com respeito às 
coisas necessárias para a salvação; e pelo exercício ela merece o aumento 
até chegar à perfeição, como as outras virtudes. Por isso o Apóstolo diz: “O 
alimento sólido é para os adultos que, em virtude do costume, têm os 
sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal”(Hebreus 5,14)28. 
6- As partes da prudência 

Há três espécies de partes: integrantes, como as paredes, o teto e 
as fundações, são partes de uma casa; subjetivas, como o boi e o leão são 
partes do gênero animal; e partes potenciais, como as faculdades da 
nutrição e a potência sensitiva são partes da alma. Pode-se, pois, assinalar 
partes de uma virtude de três modos diferentes29. 
a) Partes integrantes 

Chamamos partes integrantes de uma virtude os elementos que 
concorrem necessariamente para o ato perfeito dessa virtude. Quanto ao 
conhecimento da prudência deve-se fazer três considerações. 
Primeiramente, é preciso considerar o próprio conhecimento. Caso se refira 
ao passado, é a memória; se ao presente, sejam coisas contingentes, 
sejam necessárias, chama-se intelecto ou inteligência. Em segundo lugar, a 

																																																													
26 Suma Teológica 2-2, 47,14. 
27 Suma Teológica 2-2, 47,14. 
28 Suma Teológica 2-2, 47,14 ad. 
29 Suma Teológica 2-2, 48,1. 
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aquisição do conhecimento. A aquisição se faz pelo ensinamento, ao qual 
se refere a docilidade; ou por descoberta, ao que se refere a eustochia, que 
é conjeturar bem. A sagacidade, que consiste na rápida avaliação do meio-
termo, é parte da eustochia,  segundo Aristóteles. Em terceiro lugar, o uso 
do conhecimento: enquanto que de coisas conhecidas se passa ao 
conhecimento e julgamento de outras coisas. Isso é próprio da razão. Mas, 
a razão, para comandar retamente, deve realizar três ações: primeiro, 
ordenar algo conveniente ao fim; isto concerne à previdência.  Segundo, ter 
em conta as circunstâncias da situação: o que é próprio da circunspecção. 
Terceiro, evitar os obstáculos: o que pertence à precaução30. 

Quando muitas coisas são requeridas para uma ação, uma delas é 
necessariamente a principal à qual todas as outras são ordenadas. 
Também há em cada ação uma parte formal e dominante, da qual o todo 
recebe sua unidade. Neste sentido, a previdência é principal entre todas as 
partes da prudência: porque, todas as outras coisas requeridas para a 
prudência são necessárias para que algo se ordene retamente ao fim. Por 
esta razão, o próprio termo prudência deriva de previdência, como de sua 
parte principal31. 

A razão do que tem de ser ordenado a um fim é precisamente a 
providência. Ela é a parte principal da prudência, a que as duas outras se 
subordinam, a saber, a lembrança do passado e o conhecimento do 
presente, na medida em que, a partir das coisas passadas, relembradas, e 
das coisas presentes apreendidas pelo intelecto, conjeturamos quanto às 
coisas futuras que devemos prover32. 
b) Partes subjetivas ou espécies 

Chamam-se partes subjetivas de uma virtude suas diversas 
espécies. Assim consideradas são partes da prudência em sentido próprio, 
a prudência pela qual alguém se autogoverna e a prudência pelo qual se 
governa a multidão. Essas se diferem pela espécie. A prudência que 
governa a multidão se divide em diversas espécies, segundo as espécies 
de multidão. Há uma multidão reunida em vista de uma função especial, tal 
como um exército reunido para o combate: para o governo desta multidão 
põe-se a prudência militar.  Há uma multidão reunida para toda a vida como 

																																																													
30 Suma Teológica 2-2, 48,1. 
31 Suma Teológica 2-2, 49,6 ad 1. 
32 Suma Teológica 1, 22,1. 
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a multidão de uma casa ou família, para cujo governo dá-se a prudência 
econômica; ou ainda a multidão formando uma cidade ou reino, cuja 
prudência de governo está no príncipe, e nos súditos está a prudência 
política, sem outra determinação. Se, agora, a prudência é tomada em 
sentido amplo, enquanto inclui também a ciência especulativa, então a 
dialética, a retórica e a física, são consideradas como suas partes33. 
c) Partes potenciais ou anexas 

Chamam-se partes potenciais de uma virtude as virtudes conexas 
ordenadas  a atos ou matérias secundárias, significando com esse nome 
que elas não possuem toda a potência da virtude principal. Neste sentido 
são atribuídas à prudência como partes: a eubulia, que concerne ao 
conselho, a synesis, que se refere ao juízo relativo às circunstâncias 
ordinárias, a gnome, que se refere ao juízo sobre casos, em que como se 
diz, é preciso se afastar da lei comum. Quanto à prudência, ela se refere ao 
ato principal, que é comandar34. 
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É POSSÍVEL HAVER JUSTIÇA SOCIAL NO PENSAMENTO DE ADAM 
SMITH? 

 
Thaís Alves Costa* 

 
 
 
I 

Nossa proposta é analisar a possibilidade de uma teoria da justiça a 
partir do pensamento de Adam Smith. Partindo dessa perspectiva, há 
necessidade de uma releitura da teoria de Adam Smith trazendo aspectos 
que foram mal interpretados pela visão meanstream de muitos economistas. 
Nesse sentido, temos dois limites nas interpretações do pensamento de 
Smith, a saber: i. o autointeresse não é o único sentimento que move as 
relações interpessoais na economia; e ii. o mercado não é totalmente 
desvinculado de qualquer tipo de instituição de regulação. Segundo Sen, 
por exemplo, a teoria smithiana não endossaria uma ideia neoliberal do 
mercado, pelo contrário, sua teoria seria capaz de solucionar os severos 
problemas sociais atuais. Isso ocorre exatamente porque não se consegue 
da teoria de Smith estabelecer uma teoria de autossuficiência do mercado, 
pelo contrário, as escolhas de mercado envolveriam um complexo de 
valores sociais e morais que permearia as escolhas, bem como das 
regulações das instituições. Para Smith (i.), os comportamentos não são 
permeados exclusivamente pelo autointeresse, ou seja, o interesse por 
detrás do mercado não é exclusivamente o interesse próprio, pois para 
Smith “the markets need from other institutions for efficacy and viability. He 
identified why the markets may need restraint, correction, and 
supplementation through other institutions for preventing instability, inequity, 
and poverty”1.  Essa proposta exige o sentimento de confiança mútua para 
que funcione de maneira eficiente, como Amartya Sen cita: 

When the people of any particular country have such confidence in 
the fortune, probity, and prudence of a particular banker, as to 

																																																													
* Professora do curso de Filosofia do EaD da Universidade Federal de Pelotas. 
1 SEN, 2009b, p.53. 
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believe that he is always ready to pay upon demand such of his 
promissory notes as are likely to be at any time presented to him; 
those notes come to have the same currency as gold and silver 
money, from the confidence that such money can at any time be had 
for them2. 

Podemos interpretar que para Smith essa confiança que deveria 
existir nas relações comerciais nem sempre ocorre o que, por sua vez, 
acaba por gerar a crise. Utilizando-se desse recorte smithiano, Sen 
argumenta que a motivação das trocas comerciais no mundo continua 
sendo as mesmas, porém as pessoas estão menos confiante o que se 
reproduz na falta de oportunidades de trocas que, por consequência gera 
uma crise de difícil recuperação num contexto mundial3. 

Essa não seria a mera ideia de busca por obtenção de vantagens 
individuais como atrelada a teoria da escolha racional4, que consistiria 
apenas na promoção do autointeresse. Tal dedução veio da má 
interpretação da: “It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, 
or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own 
interest5. 

Esse erro acaba promovendo uma interpretação equivocada, pois 
esse enxerto aparece muito pontualmente no texto de Smith apenas quando 
é tratado das transações comerciais, nesse sentido, o que essa passagem 
																																																													
2 SMITH, apud, SEN, 2009b. Disponível em:  
<http://www.nybooks.com/articles/2009/03/26/capitalism-beyond-the-crisis/>. 
3 De acordo com Sen: “There were, in fact, very good reasons for mistrust and the breakdown 
of assurance that contributed to the crisis today. The obligations and responsibilities 
associated with transactions have in recent years become much harder to trace thanks to the 
rapid development of secondary markets involving derivatives and other financial instruments. 
This occurred at a time when the plentiful availability of credit, partly driven by the huge 
trading surpluses of some economies, most prominently China, magnified the scale of brash 
operations. A subprime lender who misled a borrower into taking unwise risks could pass off 
the financial instruments to other parties remote from the original transaction. The need for 
supervision and regulation has become much stronger over recent years. And yet the 
supervisory role of the government in the US in particular has been, over the same period, 
sharply curtailed, fed by an increasing belief in the self-regulatory nature of the market 
economy. Precisely as the need for state surveillance has grown, the provision of the needed 
supervision has shrunk’. (SEN, 2009a). Disponível em: <https://www.ft.com/content/8f2829fa-
0daf-11de-8ea3-0000779fd2ac>. 
4 Acerca da teoria da escolha racional Sen afirma que “consiste apenas na promoção 
inteligente do autointeresse” (SEN, 2011, p.63). 
5 SMITH, 1776, p.13. 
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indica é como se dá essas transações no mercado. Isso indica apenas que 
as transações com vantagens mútuas são comuns e não que somente o 
autointeresse regeria a economia, sendo o suficiente para uma sociedade 
boa6. 

De fato, quando consideramos as barreiras burocráticas e as trocas 
vantajosas mediante os contratos o que percebemos é que são movidos 
pelo autointeresse, porém, existem muito mais atividades econômicas que 
apenas contratos bilaterais e restrições ao comércio e, para essas outras 
questões comerciais Smith ultrapassa o mero sentimento de autointeresse. 
Ademais, a palavra utilizada por Smith é “exchange” (troca) em detrimento 
de distribuição ou produção, demonstrando que a sua proposta é de um 
intercâmbio sustentável, no qual deve predominar a autoconfiança e não a 
simples obtenção de vantagem. Pois, 

Unfortunately, in some schools of economics the reading of Smith 
does not seem to go much beyond those few lines, even though that 
discussion by Smith is addressed only to one very specific issue, 
namely exchange (rather than distribution or production), and in 
particular, the motivation underlying exchange (rather than what 
makes normal exchanges sustainable, such as trust and confidence 
in each other). In the rest of Smith’s writings there are extensive 
discussions of the role of other motivations that influence human 
action and behaviour7. 

Outro ponto interessante da teoria de Smith (ii.) é que, embora ele 
fosse contrário à restrição do comércio, preocupava-se com a função do 
estado na realização de funções sociais, como a diminuição da pobreza e o 
acesso à educação. Essa é uma área específica do pensamento de Smith, 
segundo o qual, ele afirma que não são os comerciantes a produzirem a 
fome, pelo contrário, muitos surtos de fome não são provocados por uma 
“real escassez”8 atribuída à diminuição na produção de alimentos, mas por 
																																																													
6 Cf. SEN, 1999a, p.39. 
7 SEN, 2009a, p.6. 
8 SMITH, apud SEN, 1999a, p.41. Podemos perceber que para Smith, os comerciantes não 
são os causadores da fome, Segundo ele, “But it would be otherwise in a country where the 
funds destined for the maintenance of labour were sensibly decaying. Every year the demand 
for servants and labourers would, in all the different classes of employments, be less than it 
had been the year before. Many who had been bred in the superior classes, not being able to 
find employment in their own business, would be glad to seek it in the lowest. The lowest 
class being not only overstocked with its own workmen, but with the overflowings of all the 
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outro processo alheios a esse. Como, por exemplo, “by the waste of war, 
but in by far the greatest number of cases, by the fault of the seasons”9. 
Além dos desperdícios nas guerras e das questões envolvendo as perdas 
na estação, outra explicação ainda mais relevante para as fomes coletivas 
seria os valores dos salários, o desemprego e o preço dos alimentos10. Tais 
situações levam ao sobrepeso dos sistemas e associações que compõem a 
comunidade afetada11. 

II 
A fome coletiva no pensamento smithiano relaciona-se intimamente 

com o desemprego e com o preço dos alimentos. Isso se dá através da 
insuficiência do poder de compra (pull failure) ou pela insuficiência da 
resposta (response failure) que ocorre quando os comerciantes manipulam 
o mercado para obter mais lucros. Para Sen a grande mensagem deixada 
																																																																																																																																	
other classes, the competition for employment would be so great in it, as to reduce the wages 
of labour to the most miserable and scanty subsistence of the labourer. Many would not be 
able to find employment even upon these hard terms, but would either starve, or be driven to 
seek a subsistence either by begging, or by the perpetration perhaps of the greatest 
enormities. Want, famine, and mortality would immediately prevail in that class, and from 
thence extend themselves to all the superior classes” (SMITH, 1776, p.90). 
9 SMITH, 1776, p.526. 
10 Segundo Smith, “But it would be otherwise in a country where the funds destined for the 
maintenance of labour were sensibly decaying. Every year the demand for servants and 
labourers would, in all the different classes of employments, be less than it had been the year 
before. Many who had been bred in the superior classes, not being able to find employment 
in their own business, would be glad to seek it in the lowest. The lowest class being not only 
overstocked with its own workmen, but with the overflowings of all the other classes, the 
competition for employment would be so great in it, as to reduce the wages of labour to the 
most miserable and scanty subsistence of the labourer. Many would not be able to find 
employment even upon these hard terms, but would either starve, or be driven to seek a 
subsistence either by begging, or by the perpetration perhaps of the greatest enormities. 
Want, famine, and mortality would immediately prevail in that class, and from thence extend 
themselves to all the superior classes” (SMITH, 1776, p.90). 
11 De acordo com Sen: “It is also important to recognise that famines can follow from many 
different types of causal processes. For example, while in a boom famine food prices will 
sharply rise, in a slump famine they may not. If the economic change that leads to mass 
starvation operates through depressing incomes and purchasing powers of large groups of 
people, food prices may stay low - or rise only relatively little, during the process of 
pauperisation of these groups. Even when the slump famine is directly related to a crop 
failure due to, say, a drought, there may possibly be only a relatively modest rise in food 
prices, if the supply failure is matched by a corresponding decline in the purchasing power 
due to the same drought” (SEN, 1986, p.18). 
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por Smith no combate a fome é “com respeito às políticas de combate a 
fome”12 através da “criação de direitos ‘entitlements’ de grupos vitimados 
mediante a geração de renda suplementar, deixando a cargo do mercado 
responder à demanda resultante das rendas geradas dos grupos que teriam 
sido vitimados sem essas providências”13. Tais defesas suportariam 
políticas públicas voltadas para a produção, como vemos a seguir,  

Smith viewed markets and capital as doing good work within their 
own sphere, but first, they required support from other institutions—
including public services such as schools—and values other than 
pure profit seeking, and second, they needed restraint and 
correction by still other institutions—e.g., well-devised financial 
regulations and state assistance to the poor—for preventing 
instability, inequity, and injustice14.  

De acordo com Sen, as instituições são previstas na teoria 
smithiana, devendo elas lidar com os problemas que fossem, 
eventualmente surgindo e não simplesmente deixando o mercado seguir 
livremente15. E, ao lidar com o problema da pobreza e os males físicos e 
psíquicos provocados por ela emerge a importância de solucionar os 
problemas de desigualdade16, reconhecendo o caráter plural da pobreza, 
bem como a sua complexidade. Para Sen, Smith não lida apenas com a 
pobreza enquanto necessidade de resolução de problemas de subsistência, 
mas como estilo de vida e garantia de bens e serviços considerados 
indispensáveis e que serão o nosso objeto de trabalho no próximo tópico.  

Por tudo o que foi exposto, verificamos que a degradação dos mais 
desafortunados prejudica todo conjunto da sociedade, uma vez que a 
desestabilidade prejudica o progresso econômico. Para Smith não há 
preocupação com redistribuição, uma vez que basta uma boa estrutura 
institucional para engendrar resultados distributivos desejáveis. Logo, o 

																																																													
12 SEN, 1999b, p.43. 
13 Idem, ibidem. 
14 SEN, 2009b, p.4. 
15 O outro tópico mencionado por Sen, trata da identificação feita por Smith, da influência 
destrutiva dos que ele denominou como “pródigos e projetores”, que seriam os 
especuladores. Demonstrando, assim a inquietação do economista em relação aos limites do 
mercado para alcançar seu equilíbrio, bem como em relação à ausência total de 
regulamentação posta pela sociedade. 
16 Confira a obra de Sen, Poverty and famines (1981). 
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filósofo defendeu o liberalismo econômico, mas não virou as costas para o 
social.  
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Introdução 
É um dado evidente de experiência que o ser humano deseja agir 

autonomamente, procura encontrar em si mesmo a norma de sua própria 
conduta. Por outro lado, também é um dado de experiência que esse 
exercício é frequentemente negado ou conduzido desde fora, a tal ponto 
que há uma organização social que não só reclama o direito a usar 
legitimamente de violência como também efetivamente a exerce. Não é 
preciso ir muito além das evidências para encontrar no centro dos 
problemas da filosofia política precisamente esse conflito entre a ação 
humana como expressão positiva de um impulso radicado no interior do 
indivíduo, e o fato de haver uma organização social à qual reconhece-se de 
modo geral o poder e mesmo o dever de agir para limitar a efetivação 
daqueles atos ditados pelo impulso interior. 

Os dois polos dessa relação estão tão ligados aos problemas mais 
fundamentais da filosofia da política que é bastante difícil, por um lado, 
encontrar-lhes uma descrição ou definição ampla o suficiente para servir de 
denominador comum entre os inúmeros sistemas filosóficos que os 
abordam, e, por outro, que o uso dos termos “liberdade” e “lei”, geralmente 
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aceitáveis do ponto de vista dos principais sistemas de pensamento, 
significa pouco, dada a amplitude da variação de conceitos que se lhes 
atribuem. A possibilidade mesma de ligar justificadamente esses termos a 
um conceito objetivo e universal é posta em questão por muitos 
pensadores, de modo que a investigação do problema filosófico (todavia 
evidente) posto por essa articulação exige uma atenção terminológica e 
conceitual redobrada. 

Portanto, ao lançar-se à tentativa de compreender a complexidade 
desse dado evidente de experiência (que se poderia situar entre as causas 
e finalidades da pesquisa filosófica), um dos primeiros cuidados do 
estudioso deve ser de evitar, ao compilar, a título de revisão bibliográfica, os 
conceitos usados pelos diversos pensadores para chegar a delimitar o 
estado da questão, de enganar-se pelo uso do mesmo (equi, ὁμός) nome 
(vox, ὄνυμα) para significar ideias diferentes. É preciso, portanto, buscar 
estabelecer em que sentido cada autor usa os termos “lei” e “liberdade”, 
para fundar a relação que estabelece entre ambos no campo dos conceitos, 
e não na terminologia potencialmente equívoca de um autor para outro. 

Como o problema da relação entre as ideias de “lei” e “liberdade” diz 
respeito ao próprio âmago da experiência política, foi tratado pelos autores 
mais variados e uma revisão bibliográfica com uma mínima pretensão de 
completude excederia em muito o âmbito do presente trabalho. Em vez 
disso, procurar-se-á enfrentar a questão com uma amostra que se pretende 
significativa, comparando duas posições paradigmáticas. 

O primeiro autor que será observado é Santo Tomás de Aquino 
(1225-1274), cujo pensamento pode ser considerado um fruto maduro da 
filosofia da antiguidade, depurada e transmitida por Sócrates, Platão e 
Aristóteles, assumida pela patrística e transformada em projeto civilizacional 
por Boécio. A Suma Teológica, obra máxima de Santo Tomás, conquanto 
não tenha como intenção primordial ser um tratado de filosofia, mas sim um 
manual didático de teologia, não prescinde, mas antes busca ativamente 
estabelecer uma ponte entre o conhecimento revelado e o acessível à 
inteligência humana pelas forças de sua racionalidade natural. A Suma 
toma, portanto, a bagagem filosófica herdada da antiguidade e recebida 
seja pelos canais cristãos, seja via comentadores judeus ou muçulmanos, e 
serve-se dessa bagagem como uma pedagogia para preparar as 
inteligências para o conhecimento do dado revelado. Desse modo, a Suma 
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Teológica discorre sobre os mais diversos temas ligados à experiência 
humana, inclusive desde o ponto de vista psicológico, definindo “liberdade”1, 
e desde o ponto de vista político, definindo “lei”2, em permanente diálogo 
com a tradição filosófica precedente, remontando a Moisés (século XVI a. 
C) e Aristóteles (século IV a. C). 

Esse diálogo amadurecido ao longo dos séculos, porém, não tardará 
a ser considerado um peso excessivo e, finalmente desnecessário, tanto no 
campo do conhecimento quanto no campo da ação. A ligação mesma entre 
a potência da vontade, em que Santo Tomás radica a liberdade, e a 
inteligência era precisamente uma das questões que o aquinate debateu 
ardorosamente. Como se verá a seguir, essa relação tem implicações 
políticas imediatas, que não deixaram de hipotecar a resposta a essas 
questões. Ademais, a ideia de separação entre inteligência e vontade criará 
o pano de fundo da ruptura da unidade daquele projeto de civilização-escola 
inaugurado por Boécio, que tomará corpo especialmente a partir da 
Reforma protestante. Em pouco menos de 500 anos, esse longo diálogo 
terá sido esfacelado numa multiplicidade de conversações paralelas, cada 
vez menos intercomunicáveis, que dão a nota pluralística da modernidade, 
intelectualmente, religiosamente, politicamente. 

Às portas da consolidação da modernidade como forma política 
predominante, é eminentemente incontornável o problema da relação entre 
a miríade de pretensões à liberdade, não mais mediáveis intelectualmente, 
e a necessidade de a lei política regê-las a todas como um impulso 
uniformizador (sob pena de perder qualquer eficácia). Esse problema será, 
portanto, tratado de forma privilegiada por todos os autores que se 
propuseram a desenhar as formas políticas que seriam adotadas pelo 
Estado. 

Um dos autores que mais se destaca nesse esforço, especialmente 
diante da influência de seu trabalho sobre as tentativas posteriores de 
refundar a convivência política, é Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). No 
capítulo central (livro I, cap. VI) de seu livro Do Contrato Social, Rousseau 
propõe-se a “[a]char uma forma de sociedade que defenda e proteja com 
toda a força comum a pessoa e os bens de cada sócio, e pela qual, unindo-
se cada um a todos, não obedeça todavia senão a si mesmo e fique tão 
livre como antes”. Basta consultar os textos legislativos fundadores da 
																																																													
1 STh I-II, q. 10, a. 3 e 4. 
2 STh I-II, q. 90 em diante. 
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experiência política moderna, desde a Revolução francesa até a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948, e mesmo a Constituição 
brasileira de 1988, para verificar a profunda influência do pensamento 
rousseauniano. 

Neste trabalho, procurar-se-á delinear os conceitos que ambos 
autores dão de liberdade e lei e como relacionam entre si a experiência da 
norma de conduta originada internamente à pessoa e aquela que lhe chega 
através da comunidade política. Ao traçar um paralelo entre Santo Tomás 
de Aquino e Jean-Jacques Rousseau, procura-se chamar a atenção para o 
fato que de uma abordagem que não tenha cuidado em evitar a armadilha 
da terminologia equívoca representa de modo bastante insuficiente o 
pensamento de ambos os autores. 
Lei e Liberdade na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino 

A Suma Teológica, como foi dito, é primeiramente um manual 
voltado ao ensino de teologia. É um dado básico do Catolicismo que Deus 
revela-Se ao homem, isto é, mostra a Si mesmo de modo proporcional à 
potência intelectiva humana, mediante a filosofia. A teologia é o esforço da 
inteligência humana para adequar-se, segundo sua natureza, ao dado 
revelado que a transcende. Esse esforço passa, portanto, por compreender 
o que é o homem, como funciona sua inteligência, quais os motores da sua 
ação e quais as relações que se estabelecem entre os seres humanos. 

A investigação antropológica de Santo Tomás começa por situar o 
homem entre os seres corpóreos, dotado de movimento vegetativo, como 
os seres vivos todos e de conhecimento sensível, à semelhança dos 
animais3, mas especificamente diferente deles por ser informado por uma 
alma racional, capaz de conhecimento dos conceitos universais e abstratos 
dos seres com que se depara4. Conhecendo sensivelmente o concreto e 
particular e intelectualmente o abstrato e universal, inclina-se com apetite 
sensível aos bens sensíveis e com apetite intelectual aos bens inteligíveis. 

À inclinação do homem ao bem conhecido pela inteligência, o 
aquinate chama “vontade”5. É próprio do modo de conhecer humano não 
poder considerar simultaneamente a unidade e a multiplicidade de todos os 

																																																													
3 STh, I, q. 78. 
4 STh I, q. 85. 
5 STh I-II, q. 8. 
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aspectos da coisa conhecida6, de maneira que um certo objeto particular 
pode afigurar-se à inteligência como bom, e, portanto, como apetecível à 
vontade, sob alguns aspectos, mas não sob outros. Assim, a vontade, como 
apetite intelectivo, não está movida necessariamente a nenhum bem 
concreto7. A essa qualidade da vontade, de não ser determinada 
necessariamente por nenhum bem particular, é que Santo Tomás dá o 
nome de “liberdade”8. 

Dito de outro modo, a ação humana começa na inteligência, que 
conhece, por abstração dos dados percebidos sensivelmente, a essência de 
um certo objeto. Ao passo que o conhecimento sensível pode inclinar o 
apetite sensível a esse objeto, na medida em que ele for sensivelmente 
desejável, também o conhecimento intelectual apresenta a razão de bem 
que há nesse objeto, sua razão de participação e ordenação ao bem 
universal que é o objeto próprio da vontade. Na medida em que a 
inteligência percebe esse objeto como bem (e essa percepção 
frequentemente é parcial ou mesmo falha), a vontade inclina-se para o bem 
percebido nesse objeto. Uma ação é tão mais livre quanto mais a vontade 
encontrar nesse objeto uma verdadeira participação do bem universal à 
qual tende propriamente. Quanto menos razão de bem real houver nesse 
objeto, quanto menos correta tenha sido a apreciação intelectual ou quanto 
mais condicionada pelas paixões ou apetites sensíveis (que tendem não ao 
bem universal próprio da vontade, mas ao bem concreto, particular e 
sensível) tenha sido a ação, menos livre terá sido a vontade. 

Assim, a liberdade da vontade depende, por um lado, da adequação 
do conceito colhido pelo intelecto à realidade do objeto diante do qual se 
está e, por outro, do não obscurecimento da inteligência (e, por via dela, da 
vontade) pelo apetite sensível. O ato humano é livre na medida em que é 
humano, isto é, em que está em conformidade com a razão, que distingue o 
homem dos demais seres corpóreos e na medida em que o apetite 
intelectual alcança o bem universal por meio dos bens concretos e 
intermediários. 

Liberdade é, portanto, uma noção análoga, que não se aplica do 
mesmo modo a todas as situações que descreve. O ser inanimado é livre 
ao realizar sua natureza inanimada: uma pedra em queda “livre” não 

																																																													
6 STh I, q. 85, art. 4. 
7 STh I-II, q. 10. 
8 STh I-II, q. 13. 
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encontra nada que a impeça de cair. A planta que cresce “livremente” não 
encontra nenhum obstáculo exterior que tolha seu desenvolvimento natural. 
Um animal “livre” é aquele que não está tolhido nem na sua condição de ser 
corpóreo, nem no seu desenvolvimento vegetativo, nem nas suas 
possibilidades sensíveis e motoras. Ora bem, um homem é tão mais “livre” 
quanto menos é tolhido desde fora ou desde sua própria sensibilidade no 
desenvolvimento de sua natureza racional, quanto mais é favorecido no ato 
de adequar a inteligência àquilo que as coisas realmente são e de inclinar-
se ao bem verdadeiramente conhecido. 

A liberdade refere-se a um princípio interior da conduta, sem dúvida, 
mas que não pode dissociar-se da realidade, tanto da natureza humana 
(que fundamenta desde o mais íntimo a real objetividade do sujeito) que 
entende e quer, quanto do objeto, que deve ser entendido por aquilo que 
efetivamente é e querido segundo a ordenação ao bem universal que tenha 
realmente. A liberdade refere-se, certamente, à conduta do sujeito agente, 
não, contudo, de modo absolutamente subjetivo, mas sim insistindo na 
realidade objetiva tanto do próprio homem quanto do objeto como 
parâmetros dessa ação. 

O conceito tomista de lei segue na mesma linha de consideração. A 
Suma Teológica define “lei” como “ordenação da razão para o bem comum 
promulgada por aquele a quem compete o cuidado da comunidade” (I-II, q. 
90). Santo Tomás chega a essa definição após discutir cada um de seus 
elementos. 

A lei é ordenação da razão porque é na inteligência que está o 
princípio dos atos próprios de um ser racional, que a lei mede e regula. É 
uma ordenação que tem por finalidade o bem comum. Ademais, sendo 
regra para os atos propriamente humanos, dirige-se desde a inteligência, a 
quem cabe regular, em direção ao apetite intelectivo, cujo objeto próprio é o 
bem universal. 

A natureza racional do homem não lhe permite conhecer uma coisa 
sob todos os seus aspectos simultaneamente, mas deve proceder passo a 
passo, do mais evidente para o menos evidente. Ademais, diferentemente 
dos animais, que são dotados por constituição física e instinto de todos os 
meios para realizar sua natureza, o homem precisa ser guiado nesses 
passos, inclusive ao longo de seu processo de amadurecimento. O meio 
normal de formação dos homens para que eles possam chegar a atualizar 
sua natureza é seu vínculo político com os outros seres humanos, da 
família à cidade. Para chegar ao uso da razão e à possibilidade de querer 
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livremente, o homem depende da comunicação dos bens que lhe chegam 
politicamente. Por isso a lei, que é regra para a inteligência e para a 
vontade livre desde sua dimensão intrínseca, tem necessariamente um 
componente ligado ao bem que se comunica politicamente. 

Santo Tomás segue distinguindo e ligando entre si as várias 
espécies de lei: eterna, natural e humana, mas o que interessa mais de 
perto ao presente trabalho é a relação entre o que o aquinate entende por 
lei e o que entende por liberdade. Ora, a lei é definida como a regra racional 
que conduz a vontade ao seu fim próprio. A liberdade, como se viu, é 
descrita como a qualidade de um ato da vontade que atinge o seu fim 
próprio. 

A relação que há entre “lei” e “liberdade”, portanto, poderia ser 
qualificada de “pedagógica”, porque apesar de a lei obrigar desde fora, o 
princípio de sua autoridade é racional. A conformidade com a reta razão 
não é um entrave, uma restrição exterior que se põe contra a liberdade, 
mas sim um requisito intrínseco do próprio ato livre do sujeito racional. Uma 
lei que ordene algo conforme a reta razão, ou que proíba algo contrário a 
ela não torna o ato regulado menos livre, porque é necessário ao ato livre 
do ser racional que esteja de acordo com a reta razão. Por outro lado, um 
comando que determinasse algo contrário ou proibisse algo exigido pela 
razão não seria lei. 

É certo que a lei tem um aspecto político e, nesse sentido, ela 
ordena o ato humano não como um impulso interior do sujeito, mas como 
uma régua dá a medida, ou um canal contém, de certo modo desde fora. 
Mais do que isso, a lei é o princípio de ações não espontâneas, ou mesmo 
das punições que se sofrem. A essa objeção, Santo Tomás responde: 

o homem tem aptidão natural para a virtude [isto é, para os hábitos 
conformes às potências da alma humana]; mas a perfeição mesma 
da virtude [dada sua condição de hábito] é forçoso adquiri-la por 
meio da disciplina. [...] Ora, para a disciplina em questão o homem 
não se basta facilmente a si próprio. Pois a perfeição da virtude 
consiste principalmente em retraí-lo dos prazeres proibidos 
[contrários à reta razão], a que sobretudo é inclinado, e, por 
excelência, os jovens, para os quais a disciplina é mais eficaz. 
Logo, é necessário que essa disciplina, pela qual se consegue a 
virtude, o homem a tenha recebido de outrem. Assim, para os 
jovens naturalmente inclinados aos atos de virtude, por dom divino, 
basta a disciplina paterna, que procede por advertências. Certos, 
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porém, são protervos, inclinados aos vícios e se não deixam 
facilmente mover por palavras. Por isso, é necessário sejam 
coibidos do mal pela força e pelo medo, para que ao menos assim, 
desistindo de fazer mal, e deixando a tranquilidade aos outros, 
também eles próprios pelo costume sejam levados a fazer 
voluntariamente o que antes faziam por medo, e deste modo se 
tornem virtuosos. Ora, essa disciplina, que coíbe pelo temor da 
pena, é a disciplina das leis. Por onde é necessário, para a paz dos 
homens e para a virtude, que se estabeleçam leis, Pois, como diz o 
Filósofo, o homem se, aperfeiçoado pela virtude, é o melhor dos 
animais, afastando-se da lei e da justiça, é o pior de todos9. 

Vale acrescentar, ainda, que, para Santo Tomás, a ordem política 
não é algo a que o homem adere por um ato discricionário. Os vínculos 
sociais (dentre os quais os políticos são os mais perfeitos) entre os homens 
são determinados pela própria natureza de animal racional. O homem só 
chega a realizar plenamente sua natureza graças à sociedade, da familiar à 
política. Portanto, ser guiado pelo comando racional emanado da autoridade 
política verdadeira é próprio do homem tanto desde o ponto de vista de que 
a liberdade depende conceitualmente da reta razão, quanto diante do fato 
de que a sociedade natural mais perfeita, que é a cidade, tem um papel 
ditado pela própria natureza humana na atualização e aperfeiçoamento 
dessa natureza. 

Assim, a lei é condição da liberdade humana, não extrinsecamente, 
mas “pedagogicamente” (não como um adorno exterior que acrescenta algo 
acidental ao que já é completo), como auxílio necessário (diante da 
insuficiência e fragilidade intrínsecas da natureza do homem para, sozinho, 
conhecer a verdade e inclinar-se para o bem) e medida para a liberdade 
como entendida pelo pensamento de Santo Tomás, porque dá a regra e 
medida, segundo a reta razão, do bem ao qual é próprio que se ordene a 
vontade. A conformação entre ato livre da vontade e lei está tanto no 
princípio de ambas, a reta razão, quanto em sua finalidade, o bem 
intelectualmente apetecível. Ambas se conformam intrinsecamente, 
portanto, desde seu conteúdo conceitual. 
 
 

																																																													
9 ST, I-II, q. 95. 
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Lei e Liberdade em Do Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau 
Se a Suma Teológica pode ser descrita como um manual de estudos 

que de certo modo coroa um projeto de civilização-escola, o projeto do 
Contrato Social, como se disse, tem um caráter antes “tecnológico”. 
Rousseau estabelece um “produto” desejado, a referida “forma de 
sociedade que defenda e proteja com toda a força comum a pessoa e os 
bens de cada sócio, e pela qual, unindo-se cada um a todos, não obedeça 
todavia senão a si mesmo e fique tão livre como antes” e lança-se em 
busca de teoremas que possam ordenar mecanismos hábeis a produzir 
esse resultado. 

Essa preocupação com a “efetividade”, com a obtenção positiva de 
alguns resultados estabelecidos reflete-se, de certo modo, em uma 
preocupação em estabelecer definições que chama a atenção, em contraste 
com Santo Tomás de Aquino. Como mencionado de passagem, entre 
ambiente civilizacional em que cada um dos dois autores escreve, intervém 
uma disputa fundamental quanto à capacidade humana de conhecer 
intelectualmente as coisas no que têm de essencial e universal, ou apenas 
sensivelmente, no que têm de particular e concreto e sobre o quanto o 
aspecto inteligível universal das coisas conhecidas é real ou um mero 
nome. Esse debate está intimamente ligado, também, ao do papel da 
inteligência na formação da vontade. As consequências religiosas dessas 
divergências (como a tese dos Reformadores sobre a natureza humana 
necessariamente depravada, incapaz de atingir os objetos próprios da 
inteligência e da vontade sem o socorro divino supletivo) e seus efeitos 
políticos (como o conceito de soberania, desenvolvido a partir do século XIV 
no âmbito da disputa sobre a relação entre a autoridade universal do Papa 
e o poder civil imperial e logo os poderes nacionais emergentes, por um 
lado; por outro o esfacelamento político da res publica christiana na esteira 
da Reforma e da Paz de Vestfália; e, enfim, diante da própria multiplicidade 
de opiniões irreconciliáveis sobre o homem e sobre a política) levaram a 
uma descrença e finalmente a uma desistência de mediar o debate político 
em bases principalmente conceituais. O debate político já está, no momento 
da maturação desse processo, às vésperas da Revolução francesa, 
assentado em termos completamente modernos. Já nesse momento seria 
possível descrever o debate nos termos em que o fariam Marx, no século 
XIX (“[o]s filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneiras 
diferentes; a questão, porém, é transformá-lo”, 11ª tese sobre Feuerbach) 
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ou Maritain e Bobbio no século XX (“[o] problema fundamental em relação 
aos direitos humanos, hoje, não tanto o de justificá-los, mas o de 
protegê-los”10: a efetividade é mais importante do que uma reputadamente 
quimérica busca pelo conceito.  

Não chega, então, a ser surpreendente, mas é antes coerente que 
não se encontre no Contrato Social a preocupação exaustiva de definir (e 
buscar objeções, e contra-argumentar com essas objeções) que caracteriza 
a Suma. Ainda assim, “liberdade” é o ponto arquimediano em que se 
articula o mecanismo político buscado por Rousseau. Tanto é assim que 
afirma, na conclusão do Cap. VIII do livro I, que “não é de meu presente 
assunto o sentido filosófico da palavra “liberdade”. 

De todo modo, é possível conhecer certas características que o 
genebrino atribui à liberdade. Em primeiro lugar, é a antítese da escravidão, 
da alienação de si mesmo, do poder violento e discricionário de um homem 
sobre a totalidade do ser, da vida e dos direitos de outro homem (livro I, 
Cap. IV). Assim, por contraste, a liberdade é caracterizada por esse poder 
de um homem sobre si mesmo e da posse tranquila desse poder que a 
força suficiente para defendê-lo garante. Mais adiante, no Cap. VIII do 
mesmo livro I, o autor confirma essa indicação, ao comparar a liberdade do 
estado de natureza, anterior ao pacto social, com a liberdade adquirida por 
meio do contrato: 

o que o homem perde pelo contrato social é a liberdade natural e 
um direito sem limites a tudo o que tenta e pode atingir; ganha a 
liberdade civil e a propriedade de tudo o que possui. Para não vos 
enganardes nessas compensações, cumpre distinguir bem a 
liberdade natural, que só tem por termo as forças do indivíduo, da 
liberdade civil, que é limitada pela vontade geral. [grifou-se] 

A liberdade é, então, definida (para dizer de algum modo) em termos 
de uma faculdade, do poder que garante o exercício da vontade, seja do 
indivíduo considerado como mônada no isolamento pré-contratual que 
Rousseau chama de “estado de natureza”, seja conformada à vontade geral 
e ao poder soberano, no “estado civil”. Para usar uma descrição 
consagrada, liberdade significa “liberdade negativa”, “liberdade exercitada 
com o critério único da liberdade, ou seja, sem nenhum critério [...], poder 
de autodeterminação absoluta e imediata, ou seja, [que] deve excluir 

																																																													
10 apud CASTELLANO, 2003, p.3s. 
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‘mediações’, mesmo a racional”, como define CASTELLANO, que, na 
mesma passagem, lembra que Hegel atribui justamente a Rousseau a 
introdução dessa ideia na França11. Isso explica a recusa de uma 
“definição” para a liberdade. “Definir” é reconhecer, com a potência 
intelectiva, os limites de um conceito. Ora, se a liberdade é “fluxo [sem 
obstáculos] da “espontaneidade”, do vitalismo” (loc. cit.) e auto-afirmação 
pura do desejo não mediada nem sequer pela inteligência, é realmente 
coerente recusar uma definição. 

Sempre coerente com a própria cosmovisão, Rousseau recusa 
também uma definição de lei: “enquanto explicarmos com ideias metafísicas 
esse termo, continuaremos a raciocinar sem nos entendermos” (livro II, 
Cap. VI), mas atribui à lei dar “movimento e vontade [do corpo político]”. 
Desse modo, Rousseau projeta as características atribui à liberdade 
individual no próprio “corpo político”. Como a liberdade é o exercício da 
vontade individual na esfera privada, assim “a soberania [não é] mais que o 
exercício da vontade geral” (livro II, Cap. I) na esfera pública criada pelo 
encontro das vontades particulares. 

Essa passagem do privado ao público dá-se, segundo Rousseau, 
mediante a seguinte fórmula: “cada um de nós põe em comum a sua 
pessoa e todo o seu poder sob a suprema direção da vontade geral, e 
recebemos enquanto corpo cada membro como parte indivisível do todo” 
(livro I, Cap. VI). Os poderes particulares, que garantiam as liberdades 
negativas particulares, somam-se e fundem-se em um poder público que 
defende a liberdade negativa pública, a vontade geral do soberano, que se 
expressa por meio da lei. Tanto é assim que a impossibilidade de mediar 
racionalmente, ou de julgar como boa ou má a liberdade negativa privada é 
transferida para a esfera pública: “o soberano, como tal, é sempre o que 
deve ser” (livro I, Cap. VII) e “é sempre reta a vontade geral e sempre tende 
à publica utilidade” (livro II, Cap. III), especialmente na medida em que não 
é influenciada pelas vontades particulares. Como as leis “são atos da 
vontade geral”, “a lei [não] pode ser injusta, porque ninguém é injusto para 
si” (livro II, Cap. VI). 

Resta, portanto, um último passo, que é perguntar “como somos 
livres e submetidos às leis” simultaneamente, mas a resposta de Rousseau 
(loc. cit.) é que a pergunta é inútil, já que as leis não são “senão o registro 
das nossas próprias vontades”. Na verdade, o processo de passagem da 
																																																													
11 2003, p.10ss. 
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liberdade natural para a liberdade contratual corresponde a “transformar 
cada indivíduo, que é por si mesmo um todo perfeito e solitário, em parte de 
um todo maior, do qual esse indivíduo recebe de alguma forma a sua vida e 
ser; de alterar a constituição do homem” (loc. cit.). A obra da passagem do 
estado de natureza ao estado civil é uma obra de destruição e reconstrução 
do homem em novas bases. 

A liberdade, no estado de natureza, não tem nenhum conteúdo 
conceitual que não o auto-afirmar-se vitalista dos próprios impulsos na 
medida em que são garantidos pela própria força. A lei é ela mesma uma 
vontade, agora geral, mas sempre não sujeita a nenhum critério além da 
espontaneidade que pode ser garantida pelo poder social obtido pela 
máxima aniquilação possível das forças que se podiam afirmar antes do 
contrato e sua substituição no máximo grau pelo novo poder social “superior 
à soma das forças naturais de todos os indivíduos” (loc. cit.), sumamente 
irresistível. 

A conformação da liberdade do homem com a lei não se dá, 
portanto, desde a mediação racional, como sugerido na Suma Teológica, e 
sim por uma operação de dissolução e re-aglutinação em uma nova 
liberdade negativa de ordem pública, dotada de um poder irresistível, que é 
a lei. O eventual conflito que possa haver entre a pretensão individual (pré-
contratual, da qual nada deve restar após o contrato) à liberdade negativa e 
a lei resolve-se não desde os princípios intrínsecos de uma natureza 
racional descrita por Santo Tomás, mas desde o poder absoluto que o pacto 
social dá ao corpo político sobre todos os seus membros (súditos). 
Conclusão 

Os mesmos termos, “liberdade” e “lei”, referem-se, em Santo Tomás 
e em Rousseau, a significados profundamente incompatíveis. O teorema 
rousseauniano de sociedade política seria classificado por Santo Tomás 
como um ente de razão sem fundamento na realidade. Rousseau, 
igualmente, chama vários conceitos da tradição escolástica de ilusórios e 
vãos. A coincidência de terminologia entre ambos os autores não 
corresponde, portanto, a uma continuidade ou diálogo entre seus 
pensamentos, mas antes a uma refundação da filosofia política operada por 
Rousseau em rejeição ao pensamento tomista. 

Essa rejeição não se limita a contestar as definições propostas pelo 
aquinate, mas a rejeitar a possibilidade mesma de definir vários dos termos 
basilares da filosofia política. A rigor, Rousseau, que herda as contestações 
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nominalistas e voluntaristas a Santo Tomás, deve coerentemente rejeitar 
definições que limitem, a partir da potência intelectiva, a liberdade e a 
soberania expressa através da lei. A mediação racional, a definição desses 
termos seria uma delimitação e uma negação do seu conteúdo, que é a 
ausência de limites. Não haverá liberdade negativa na medida em que haja 
algo que, tendo sido desejado, possa estar fora dos limites de liberdade. 

A Cristandade medieval, entre cujos representantes privilegiados 
pode-se contar Santo Tomás, tem esse aspecto de projeto pedagógico, de 
sociedade que conduz, apoia e favorece ao homem para que cultive suas 
potências propriamente humanas para que elas possam receber o influxo 
aperfeiçoador, mas não destruidor, da Graça sobrenatural (e, certamente, 
que o desestimula e pune se ele tomar o caminho contrário àquilo que se 
entende como sua natureza). A proposta da modernidade desiste, de certo 
modo, de buscar a mediação dos conflitos na inteligência, que enxerga 
como inepta a produzir esse acordo. Busca, portanto, construir um 
mecanismo que torne possível a convivência de muitos homens dotados de 
liberdade negativa entre si. A máquina sugerida por Rousseau é a da 
dissolução dessas liberdades negativas parciais em uma liberdade negativa 
total. Enquanto a lei tomista é vista como um auxílio racional da 
comunidade política para que o homem atinja o objeto próprio de sua 
inteligência e vontade naturais, a lei rousseauniana é um poder irresistível 
para que a liberdade negativa individual possa de algum modo participar de 
uma liberdade negativa com real efetividade. 

Portanto, é preciso que o estudioso esteja advertido de que os pares 
de conceitos “lei e liberdade” são compatíveis e coerentes em cada autor, 
mas incompatíveis e inassimiláveis entre ambos. É certo que essas ideias 
políticas foram aplicadas sobre sociedades que se sucederam 
materialmente no tempo. Mas, como são ideias que se relacionam por 
contrariedade, não por desenvolvimento orgânico, é ilegítima uma narrativa 
que as interpreta no sentido da continuidade conceitual. Não basta a 
sucessão histórica material ininterrupta dos grupos humanos regidos por 
essas ideias para atribuir às ideias uma comunicabilidade entre si. Nesse 
sentido, expressões que alegam abarcar sob uma mesma razão formal os 
grupos humanos que entendiam a política ao modo tomista e que passaram 
a entendê-la em termos contratualistas (como uma pretensa “sociedade 
ocidental” em continuidade desde a Grécia, passando pela Idade Média, 
pelo Iluminismo e até nossos dias) dão um passo ilegítimo e podem revelar 
não a tentativa de expressar um conceito intelectualmente colhido, mas um 
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movimento de “transformação”, como referido por Marx. A homonímia pode 
ser uma ferramenta para esconder, sob a aparência de um consenso 
terminológico, uma divergência profunda dos sentidos, convertendo-se num 
mecanismo ideológico. 
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CARACTERIZAÇÃO DA CIVITAS EM MARSÍLIO DE PÁDUA 
 

Thiago Rodrigues Silveira* 
 
 
 

Introdução 

Marsílio Mainardini (1280-1343), importante figura dentro da história 
das ideias políticas, é usualmente considerado como um dos mais radicais 
autores cristãos da Baixa Idade Média1. Embora possamos encontrar a 
defesa de valores seculares em outros autores do período, Marsílio seria 
aquele que romperia significativamente com a tradição política medieval 
através de sua teoria do Estado (civitas)2. 

Nascido em Pádua, o autor participou das questões relativas à 
disputa entre o poder espiritual e o poder temporal no século XIV ao opor-se 
ferrenhamente a teoria da plenitude do poder papal (plenitudo potestatis). A 
vida de Marsílio, ainda cabe dizer, imiscui-se com tal disputa. Além de 
presenciar o cotidiano da guerra entre guelfos e gibelinos3, que assolava o 
norte da Itália, ele ainda acompanhou o término do confronto entre Filipe, o 
Belo e o Papa Bonifácio VIII durante seu primeiro período de estudos na 
França4. Em virtude desse conjunto, uma de suas preocupações mais 
características foi justamente a defesa da paz (pax) ou tranquilidade na 

																																																													
* Mestrando do curso de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Email para contato: 
<thiago.rge@gmail.com>. 
1 Período que abrange do século XIII ao XVI.  Podemos ser mais precisos, e nos termos de 
Christopher Dawson (2014, p. 58-78), afirmar que o período em que viveu Marsílio foi o de 
declínio da unidade da Cristandade medieval (1275-1525). 
2 Embora o termo Estado esteja profundamente relacionado com o período moderno, 
utilizaremos o mesmo de maneira intercambiável com a civitas ou regnum marsiliano. Isto é, 
como uma forma complexa de organização política dotada de certa unidade jurídica. Acerca 
da questão, conferir ainda BERTELLONI, 1997, p.28. 
3 Adeptos do papado e do Sacro Império Romano-Germânico, respectivamente. Podemos 
apontar, a título de curiosidade, que embora a cidade de Pádua fosse majoritariamente 
guelfa, Marsílio, pelo menos desde 1318, foi um proeminente e proativo gibelino. 
4 Cf. COURTENAY, 2012, p. 58-61. 
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esfera civil. Tal noção pode ser considerada o próprio leitmotiv de sua 
principal obra, o Defensor Pacis (O Defensor da Paz). 

Dessa breve caracterização, aquilo que nos interessa 
majoritariamente é investigar de que forma o paduano caracteriza sua 
civitas (cidade). Para tal, apresentaremos sucintamente sua concepção de 
pax, lex (lei) e legislator (legislador humano) De forma que, na conclusão, 
ainda apontaremos aquilo que consideramos como a principal das 
características “inovadoras” de seu pensamento: a autossuficiência da 
civitas. Devemos ressaltar, ainda, que tal artigo faz parte de nossa pesquisa 
de dissertação. Embora, evidentemente, as conclusões preliminares a que 
iremos chegar aqui se sustentem através das argumentações apresentadas 
ao longo do trabalho, elas estão inseridas dentro desse quadro de 
referências maior. Por fim, nesse artigo vamos nos deter ao Defensor Pacis 
(visto que o núcleo duro da teoria do Estado marsiliana encontra-se nessa 
obra) e, consequentemente, deixaremos de lado as outras obras do autor. 
1- A pax e a civitas 

A paz, nos afirma Marsílio, é o maior dos bens. A mesma, dentro de 
sua teoria política, deve ser compreendida em como como a 
tranquilidade na esfera civil. Entretanto, o paduano considera que 
os bens ou fins imediatos advindos dessa paz dividem-se em dois: a 
vida suficiente e o bem viver. Ambos, para sua obtenção, dependem 
da boa organização da cidade. Entretanto, o primeiro diz respeito às 
diversas necessidades humanas relativas a sobrevivência, 
enquanto o segundo relaciona-se à uma satisfação moral, 
conquanto, na medida em que cada parte da cidade faz aquilo que 
lhe é devido, uma parte da população pode, através das artes 
liberais, adquirir virtudes intelectuais e práticas (obter, portanto, a 
felicidade)5. Entretanto,  continuarão a existirão aqueles que não 
conseguirão “libertar-se” das artes servis6. Dessa forma, o paduano 
parte do princípio de que a pax como tranquilidade civil ou vida 
suficiente é o verdadeiro fim compartilhado por todos. A obtenção 
de tal fim, portanto, deve guiar os esforços da totalidade dos 

																																																													
5 “O Filósofo, ao afirmar instituída em vista do viver, existindo, pois, com o fito de se viver 
bem, quis dizer que a causa final da existência da cidade era perfeita, porque seus 
habitantes não vivem da mesma maneira que os animais ou os servos, mas vivem bem, isto 
é, dispõem de tempo, para se dedicar às diferentes atividades liberais que externam as 
qualidades da alma, tanto sobre os aspectos práticos quanto especulativos” (DP I, IV, 1). 
6 DP I, XIII, 4. 
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cidadãos que, como veremos a seguir, desempenha um papel 
central na civitas marsiliana. 

De qualquer forma, como Marsílio ressalta, é muito difícil obtermos 
essa pax ou tranquilidade civil. Devemos nos esforçar arduamente para tal. 
Algumas das condições para o estabelecimento da mesma são: (I) a civitas 
deve estar bem organizada7, (II) regulada por uma norma de justiça cuja 
aplicação seja universal e isenta de ignorância e intenções escusas8 e (III) 
sob a égide de um governante uno sob o aspecto quantitativo9. Analisemos 
em que consistem essas condições. 

Em primeiro lugar, a civitas deve estar, como vimos, bem organizada no 
sentido de que os grupos que compõem a mesma estejam bem equilibrados e 
contribuindo para a vida suficiente (um dos mais importantes preceitos da filosofia 
política de Marsílio é o de que o todo é maior do que as suas partes). Onde, 
portanto, nenhum dos grupos pode arrogar-se para si o direito de governá-la 
(Marsílio crítica aqui a classe sacerdotal). Já a norma de justiça comum que deve 
guiar a civitas identifica-se justamente com as leis positivas da cidade. As mesmas 
devem ser promulgadas pelo legislator, ou seja, pela totalidade dos cidadãos ou a 
valencior pars (sua parte preponderante). Isto é, na teoria marsiliana o poder civil 
deve emanar do consenso dos cidadãos (iremos retornar posteriormente a esse 
tópico). Por fim, segundo o paduano, a civitas na qual o poder esteja fragmentado 
estará condenada ao caos e, em última instância, a destruição10. Por isso, ele 
busca distinguir o poder legítimo do ilegítimo: o primeiro, necessariamente coercivo, 
cabe exclusivamente ao governante, e dentre os segundos, está o caso da 
plenitudo potestatis. Essa, segundo o paduano, seria uma “peste” e o principal 
motivo de perturbação na paz civil11.  

Não vamos adentrar a função de todas as classes que compõem a 
civitas12, mas visto que uma, em específico – a classe sacerdotal –, 
estaria pondo em risco a estabilidade da cidade, vejamos de que 
forma Marsílio aborda as funções da mesma. O paduano, em 
primeiro lugar, apresenta o sacerdócio de maneira cautelosa. Ao 
contrário dos outros grupos, esse “não se trata de algo evidente de 

																																																													
7 DP I, II, 3. 
8 DP I, IV, 4. 
9 DP I, XVII, 3. 
10 DP I, XVII, 5. 
11 DP I, I, 4. 
12 As funções exercidas pelas classes são as seguintes: agricultura, artesanato, exército, 
financista, sacerdócio e a judicial ou conciliativa. 
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per si”. Ainda, nem todas as pessoas estão de acordo quanto à sua 
necessidade, embora estejam quanto as demais13. A classe 
sacerdotal, porém, contribui “para a bondade dos atos humanos 
individuais e civis”14. Nos povos pagãos, por exemplo, os 
sacerdotes realizavam um trabalho “cívico” ao infundir medo nos 
cidadãos para que eles agissem retamente (misericordiosamente, 
piedosamente, etc.) e evitassem a violência. Para Marsílio, foi 
justamente por esse motivo que algumas dessas sociedades 
conseguiram obter a vida suficiente, havendo paz e tranquilidade 
nas mesmas15. 

A ênfase dada pelo paduano acerca da importância civil do 
sacerdócio nos leva, em um primeiro momento, a duvidar de que ele veja 
“algo além” no sacerdócio cristão. Segundo o paduano, mesmo a noção de 
um Deus onisciente teria sido uma “invenção” dos filósofos pagãos para que 
mesmo aqueles atos que não tenham como ser legislados pela lei humana 
– visto que seria impossível comprovar se foram ou não realizados –, 
fossem evitados16. Isto é, essa ideia de que Deus sempre saberia o que foi 
realizado e poderia punir ou recompensar a todos posteriormente. 
Entretanto, Marsílio vê, de fato, “algo mais” no sacerdócio cristão: a posse 
da Verdade17. 

Dessa forma, a causa final do “verdadeiro sacerdócio” seria o de 
moderar os atos imanentes e transitivos, sendo aqueles os que dizem 
respeito diretamente a nossa vida terrena, e esses aqueles que nos levam à 
bem aventurança ou perdição eterna18. Para Marsílio, Jesus Cristo, 
verdadeiro Deus e verdadeiro homem, reconduziu o homem a bem-
aventurança. A Lei Evangélica, dada por Ele, contém os preceitos 

																																																													
13 DP I, V, 10. 
14 DP I, V, 11. 
15 DP I, VI, 11. 
16 DP I, VI, 11. 
17 DP I, V, 14. 
18 Tal distinção também refere-se a atos que abrangem a esfera prática (transeuntes) e 
aqueles que não chegam a “realizar-se”, estando circunscritos ao próprio ser. Afirma o 
paduano: “Dentre essas [ações e paixões geradas em nós], algumas são denominadas 
imanentes, como é o caso dos pensamentos, dos atos da vontade ou das inclinações 
humanas, porque não passam de um agente para outro e porque não são realizadas por 
algum dos órgãos externos ou pelos membros locomotores, conforme o lugar; Algumas 
outras atividades são transeuntes e assim denominadas, porque, de certa maneira ou sob 
determinada circunstância, são diferentes das referidas imediatamente antes” (DP I, V, 4). 
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referentes ao que se deve crer, fazer e evitar para que os homens possam 
tornarem-se merecedores da beatitude. Assim, na civitas, que deverá ser 
necessariamente cristã (o cristianismo é a verdadeira religião), a causa final 
da instituição do sacerdócio está na exortação da Lei Evangélica19. 
Indiretamente, porém, ela continuará realizando um trabalho cívico (I) de 
moderação dos atos e paixões humanas e (II) de “fomento” das virtudes 
humanas20. 

Outras funções estritas da classe sacerdotal devem ser: absolver ou 
acusar os pecadores e consagrar o pão e o vinho21. Essas seriam 
os verdadeiros “poderes” relativos ao sacerdócio. O mesmo, 
entretanto, não pode configurar-se como coercivo de maneira 
alguma. As pretensões de um poder coercivo não possuem 
legitimidade e abalam a harmonia da cidade. Isto é, põem a pax em 
risco. O poder legítimo deve estar regulado pela lei humana através 
da figura do legislator, e será através da lei positiva que a civitas 
deverá organizar-se. Vejamos, então, a importância da lei para a 
cidade marsiliana. 

3- A lex, o legislator e a pars principans 

A lei, nos exorta Marsílio, deve ser um critério de justiça com 
validade universal22 e por isso a mesma é a chave para que a civitas esteja 
absoluta e retamente organizada (do contrário, a divisão entre os homens e 
a destruição da cidade se seguiriam de maneira inevitável). Dessa forma, o 
paduano examina alguns dos significados da lei. A primeira acepção 
examinada refere-se àquela predisposição sensível e natural para 
determinada ação ou sentimento. A segunda, a todo hábito (habitus) 
operante e, em geral, a toda forma de algo produzido. Na terceira, lei seria 
entendida como a regra que contém os preceitos estabelecidos para a 
recompensa ou para o castigo no outro mundo (tal como a lei mosaica e a 
Lei Evangélica), e na quarta  – e mais importante – indicaria “a ciência, a 
doutrina ou o julgamento universal acerca do que é útil e justo para a cidade 
e dos seus contrários”23. Essa acepção pode ser analisada sob dois 
aspectos: 
																																																													
19 DP I, VI, 8. 
20 DP I, VI, 9 e 10. 
21 DP I, XIX, 5. 
22 DP I, XI, 1. 
23 DP I, X, 3. 
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Primeiro: em si mesma, enquanto revela somente o que é justo ou 
injusto, útil ou nocivo, e, como tal, é chamada doutrina ou ciência do 
direito. Segundo: enquanto considera o que um preceito coercivo 
estipulado impõe como recompensa ou castigo a ser atribuído neste 
mundo, conforme a finalidade do seu cumprimento, ou, ainda, na 
medida em que é dado mediante tal preceito. Assim, considerada, 
denomina-se lei e de fato o é no sentido mais correto24. 

Dessa forma, abandonando os outros significados da lei, que são 
considerados como impróprios pelo próprio Marsílio, nos interessa neste 
momento salientar a principal característica de sua doutrina da lei: a 
coercividade. Para Lagarde (1970), o autor do Defensor se distingue de 
seus predecessores pelo fato de haver dado uma ênfase maior à 
coercividade, no sentido de que sem ela não seria adequado falar em 
norma jurídica. Já Ullmann (1965), destaca que, ao invés de explicar a 
coercividade a partir da justiça – assim como Aristóteles –, Marsílio inverte o 
quadro e explica o caráter coercivo como condição da justiça legal. Uma 
vez que, por exemplo, o paduano afirma: 

É por isso que a dimensão exata de tudo o que é justo e útil para a 
cidade não se constitui em leis, a menos que tenha sido 
estabelecido um preceito coercivo impondo a sua observância ou 
que tenha sido promulgada mediante um preceito. Todavia, a 
dimensão exata do que é justo e útil é uma exigência para que uma 
lei possa ser considerada perfeita25. 

A partir de tal passagem, fica claro que embora ele não negue que o 
conteúdo da lei deva ser a justiça e que sua finalidade deva ser o bem viver, 
o elemento essencial da lei marsiliana – aquilo que caracteriza a lei em 
sentido próprio – é a coercividade e não seu conteúdo. Se o aspecto 
material da lei humana é “a ciência, a doutrina ou o julgamento universal 
acerca do que é útil e justo para a cidade e dos seus contrários”, seu 
aspecto formal é a coercividade. Essa também será o aspecto formal da Lei 
Divina, mesmo que tal lei, segundo Marsílio, possua preceitos para a vida 
futura. O Evangelho, ainda, não prescreve que alguém seja obrigado por 
força a observar aquilo que manda o Legislador Divino, de tal forma que, 

																																																													
24 DP I, X, 4. 
25 DP I, X, 5. 
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como a pena vai ser aplicada na esfera espiritual, seria melhor considerar a 
Lei Divina enquanto uma doutrina de orientação, e não enquanto lei26. 

Na teoria política de Marsílio, ainda devemos ressaltar, o poder deve 
ser legitimado através daquilo que decidir a totalidade dos cidadãos ou sua 
parte preponderante, devido aos mesmos serem mais adequados para a 
formulação de leis justas e retas que abarquem toda a sociedade. Devemos 
compreender o primeiro, a universitas civium, como os homens acima da 
maioridade. Escravos, mulheres e crianças não seriam considerados aptos 
para tal função. Para Marsílio, embora o vulgo (aqueles voltados para as 
artes servis) não seja capaz de descobrir as melhores leis, o é para julgá-
las27. O papel de descobrir tal leis caberia justamente a valencior pars. A 
mesma deve ser composta da seguinte maneira: ou cada classe organiza-
se e escolhe alguns cidadãos para representá-la, ou a totalidade dos 
cidadãos, em conjunto, deve escolher as pessoas mais prudentes e 
experimentadas da comunidade28. Entretanto, tal figura não é ponto pacífico 
nas discussões sobre a teoria política marsiliana29. 

Assim, de forma geral e segundo a sistematização de Lagarde 
(1970), haveria um conselho técnico composto de pessoas sábias que seria 
responsável por propor as leis. Já a totalidade dos cidadãos exerceria a 
função de autoridade legislativa, dando ou não o aval as leis propostas por 
esse conselho. Isto é: Marsílio distingue entre descobrir e julgar uma regra. 
Embora a maior parte da população não esteja apta para descobrir o que é 
uma regra justa e útil à sociedade, esse mesmo grupo pode julgar se a 
regra é justa e útil. É assim – com o auxílio da universitas civium – que a 
valencior pars pode fazer as leis mais adequadas. Para o paduano isso 
significa defender novamente a ideia de que o todo é maior que a parte, 
pois um conjunto de cidadãos conhece melhor o que deve ser estabelecido 
como lei do que uma pessoa ou grupo30.  

																																																													
26 DP II, IX, 3. 
27 “De fato, se bem que a multidão menos esclarecida não saiba por si mesma discernir o 
que é verdadeiro e útil para ser estabelecido, pode, no entanto, opinar acerca do que foi 
descoberto e lhe é apresentado” (DP I, XIII, 6). 
28 DP I, XIII, 8. 
29 Não vamos aqui, entretanto, nos deter nesse assunto. Durante o trabalho utilizaremos a 
noção de valencior pars enquanto elemento que em nada prejudica a noção de soberania 
popular. 
30 “Ora, se a lei é um olho constituído por inúmeros olhos, quer dizer, através da 
compreensão submetida ao exame de vários observadores, com vista a se evitar erros ao 
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Outro motivo para que o legislator componha as leis é o de que, para 
Marsílio, leis promulgadas mediante a consulta ou o consenso de toda 
multidão serão observados e suportados facilmente por qualquer um dos 
cidadãos31. Se leis iníquas podem dissolver a sociedade política, é de suma 
importância que a totalidade dos cidadãos esteja responsável por essa 
função. Dessa maneira, o clero é apenas mais um grupo entre aqueles que 
fazem parte da sociedade, e como tal não está – ou não deveria estar – 
provido de nenhum privilégio, não tendo nenhum caráter superior (assim 
como os agricultores, artesãos, comerciantes, etc.) para a formulação das 
leis. 

Dado o aspecto coercivo da lei, é necessário que alguém a efetive. 
Enquanto o legislador humano é a causa eficiente primeira da lei e 
do poder, o governante deve ser a causa eficiente do governo. 
Marsílio considera esse como a pars principans (a parte principal) 
da cidade. O príncipe está para a civitas assim como o coração está 
para o corpo humano. Assim, podemos afirmar que o papel desse 
será o de manter a harmonia na civitas32, o que abrange uma esfera 
que vai desde o controle de um número de pessoas pertencentes a 
uma determinada classe33, até a defesa da civitas (de ataques 
“internos” e, evidentemente, externos).  
Vejamos, portanto, como o governante deve instituir-se na civitas. 
Em passagem importante – que, inclusive, confirma o que 
afirmamos anteriormente acerca da proveniência do poder – 
Marsílio afirma: 

Essa causa ou ação, através da qual se instituiu o grupo 
governante, os demais existentes na cidade e especialmente o 
sacerdotal, proveio imediatamente da vontade divina que a 
estabeleceu por meio de uma determinação específica, dada a uma 
pessoa singular, ou talvez por sua espontânea vontade. [...] Não 
temos condições de comprovar e discorrer acerca desta Causa e de 
sua atuação livre e por que agiu assim no passado e atualmente 

																																																																																																																																	
serem proferidos os julgamentos civis, e de modo a realizá-los corretamente, é muito mais 
seguro que eles se efetivem de conformidade com a lei do que segundo o arbítrio do juiz” 
(DP I, XI, 3). 
31 DP I, XII, 8. 
32 DP I, V, 7. 
33 DP I, XV, 4, 8 e 10. 
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não procede mais daquela maneira. Simplesmente acreditamos 
nisso, prescindindo da razão34. 

Assim, a instituição de um governo por via direta é pontual. Dessa 
forma, devemos nos focar nas causas que remetem ao estabelecimento de 
um governo que proceda imediatamente da razão (estamos diante de mais 
uma imanentização; mesmo que a origem do poder seja divina, os homens 
devem descobri-la através da razão que, conforme a passagem acima, não 
possui condições de comprovar e discorrer acerca dessa causa). O mesmo, 
então, só pode (em consonância com a teoria política de Marsílio) derivar 
através do legislator. O paduano, assim, considera como irrelevante a 
maneira pela qual o governante institui-se enquanto tal (o que interessa é 
que seja conforme o proposto pelo legislador humano35). O legislator, como 
vimos, é a causa imediata do poder na civitas marsiliana, e é por isso que o 
governante também deve se submeter e governar conforme as leis que 
foram promulgadas por tal órgão36. 

Entretanto, nota Marsílio, a esfera do agir é contingente e nem tudo 
pode ser determinado pelo legislator37. Dessa forma, o governante ideal 
deve possuir duas qualidades: a prudência e a justiça38. Ambas as 
qualidades o auxiliariam a tomar decisões adequadas quando o julgamento 
depender apenas do arbítrio do mesmo. Tais virtudes ainda influenciariam 
em seu papel de harmonizar a civitas (por exemplo, julgar, como vimos, 
sobre o número de cidadãos em uma determinada classe) e a contribuir 
para a paz na mesma através da aplicação adequada dos critérios de 
justiça promulgadas pelo legislator (esse pode, inclusive, depor o 
governante39). Ainda, é adequado que o governante seja mais virtuoso do 
que a população, porque – corroborando com nossa defesa acerca da 
questão das virtudes em Marsílio – a população, que não dispõe de tempo 
para cultivar tais virtudes (e tornar-se, por sua vez, governante), poderia, ao 
aperceber-se da ausência de virtudes do príncipe, insurgir-se contra ele40. 

																																																													
34 DP I, IX, 2. 
35 Cf. DP I, XV, 2. 
36 DP I, XI, 6. 
37 DP I, XIV, 4. 
38 DP I, XIV, 1. 
39 cf. DP I, XV, 1. 
40 DP I, XVI, 21. 
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Além disso, para Marsílio, o governante não precisa ser 
necessariamente apenas uma pessoa. Entretanto, ele julga adequado que 
assim o seja, visto que será mais fácil executar as disposições legais do 
legislador41, ou pelo menos que, no caso oposto, os “governantes” se 
submetam a um supremo governante42. Nesse caso (de um grupo no 
poder), deve haver também uma “unidade de ação” para que haja harmonia 
nas decisões dos mesmos43. De uma maneira ou de outra, terminamos por 
ter apenas um governante no sentido forte do termo. Para Marsílio, isso é 
importante porque aquilo que unifica a civitas é justamente tal figura44. Por 
exemplo, os vários grupos que compõem a cidade também não são 
considerados enquanto grupo em virtude de alguma unidade que seja 
inerente a pessoas que os praticam, mas porque estão vinculados a um 
preceito do governante45. 
Considerações Finais 

Neste trabalho, buscamos demonstrar de que forma Marsílio elabora 
uma teoria do Estado que, para alguns autores, adquire um caráter inovador 
e mesmo “revolucionário”. Podemos, agora, tentar apontar justamente o que 
tal teoria possuiria de radical. Utilizamos inicialmente, aqui, a noção de 
autossuficiência. Em nossa dissertação, entretanto, estamos trabalhando 
com a noção correlata de imanência. 

Na filosofia política, e mais especificamente na teoria do Estado, 
imanência pode ser compreendida como a concepção de que a cidade deve 
pautar-se por um bem intrínseco a ela. Tal compreensão parte de uma 
divisão entre “ordem imanente” (terrena) e “ordem transcendente” 
(sobrenatural). Assim, a cidade ou Estado imanente deve pautar-se mais 
pelo primeiro do que pelo segundo. Ou seja, uma filosofia imanente não 
exclui, necessariamente, a transcendência46. Assim, acreditamos que, uma 
vez que Marsílio dá um passo em direção a essa, podemos falar em um 
processo de imanentização da civitas. De maneira geral, sustentamos que 
Marsílio adota essa postura (ou, ainda, opera esse processo) porque ele dá 

																																																													
41 DP I, XV, 4. 
42 DP I, XVII, 1 e 5. 
43 DP I, XVI, 3. 
44 DP I, XVII, 11. 
45 DP I, XVII, 12. 
46 Consultar, ainda, GALVÃO DE SOUZA, 1998, p. 281. 
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prioridade aos fins imediatos sobre os remotos (a esfera temporal sobre a 
espiritual). Embora, devamos ressaltar, ele reconheça ambas. Assim, como 
característica desse processo podemos citar aquilo que vimos nesse 
trabalho: a pax entendida como tranquilidade civil (ao contrário de um 
estado da alma), a civitas como uma reunião racional para fins temporais (a 
busca pela beatitude eterna é um fim remoto), a lei enquanto aspecto 
coercivo (rompimento com a tradição jusnaturalista), a própria concepção 
de uma autoridade representativa intramundana (como nos termos de 
Voegelin, 2013) – qual seja, o legislator –, e mesmo o papel instrumental da 
figura do governante, cuja causa final imediata seria a de manter a coesão 
da cidade (e não dirigir/auxiliar os cidadãos a obter a beatitude eterna). 

Por fim, ressaltamos que em nossa dissertação continuaremos a 
aprofundar esse assunto (ou seja, do aspecto revolucionário do 
pensamento de Marsílio sob a noção de uma imanentismo). Contudo, 
acreditamos que já nesse trabalho conseguimos apresentar alguns 
argumentos para que se possa falar, convincentemente, em um processo 
de renovação – no contexto, evidentemente, da filosofia política medieval – 
trazido por Marsílio e sua teoria do Estado. 
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ATOS SUPERERROGATÓRIOS E ALTRUÍSMO 
 

Tiana de Barros Sant’anna* 
 
 
 
O debate sobre os atos supererrogatórios é instaurado por James O. 

Urmson (1958) no artigo seminal Saints and Heroes, que caracterizou os 
atos supererrogatórios como atos que vão além do chamado do dever, ou 
seja, atos que não são obrigatórios de serem realizados e que certamente 
possuem valor moral, atos dignos de serem chamados heroicos ou santos. 
Urmson reconhece que certos atos heroicos e santos podem ser realizados 
por dever, e distinguem-se dos supererrogatórios porque ao contrário 
destes, que são realizados naturalmente ou sem esforço, aqueles 
necessitam de esforço sobre-humano, autocontrole, resistência ao medo, 
ao desejo e aos interesses próprios. 

 O problema dos atos supererrogatórios trazido à tona por Urmson 
mostra que a vida moral não está restrita às virtudes ou deveres morais. 
Trata-se de algo mais complexo. Os atos supererrogatórios mostram que há 
uma dissonância na moralidade tradicional que aborda um quadro 
conceitual composto de ações proibidas, obrigatórias e facultativas que 
apresenta certa compatibilidade, mas não perfeita correspondência, com as 
ações que são ofensivas, louváveis e indiferentes, respectivamente. Porém 
o debate moral transpassa os limites impostos por esse modelo quando nos 
deparamos com ações que reúnem em si aspectos que pertencem a 
esferas diferentes da moralidade, como, por exemplo, os atos 
supererrogatórios.  Os atos supererrogatórios, por um lado, se caracterizam 
como facultativos e portanto possuem aspectos relativos à esfera deôntica 
e, por outro, como louváveis, possuem aspectos relativos à esfera 
axiológica e, portanto, podem ser considerados híbridos. 

Os relatos que envolvem pessoas que arriscam suas vidas ou 
dedicam-se a ajudar outras pessoas adquirem muita visibilidade e 

																																																													
* Possui Graduação e Mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria. 
Atualmente é aluna do curso de Doutorado em Filosofia da UFSM. 
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admiração o que parece exigir grande desprendimento e altruísmo. A 
moralidade demanda certo desprendimento, mas é difícil determinar uma 
medida. Frequentemente vemos pessoas ajudando outras, voluntariando-se 
em hospitais, doando sangue e órgãos, construindo abrigos para os sem 
teto, doando dinheiro para causas dignas enquanto poderiam poupá-lo, 
bombeiros desafiam a morte para resgatar outras pessoas, freiras passam a 
vida inteira entre os pobres; todas essas ações mostram que as pessoas 
têm preocupação com os outros. Mas é possível afirmar que tais atos sejam 
totalmente altruístas? O egoísmo psicológico afirma que, na verdade, 
ninguém é totalmente desprendido e considera que toda ação humana é 
motivada pelo interesse próprio. Mesmo quando ajudamos outras pessoas 
na verdade essa motivação é auto interessada.  Nosso intuito nesse 
trabalho é investigar se os atos supererrogatórios são genuinamente 
altruístas. Em primeiro lugar abordaremos o debate tradicional sobre o 
egoísmo e o altruísmo que gira, principalmente, em torno de Hobbes e 
Hume. Em segundo lugar, abordaremos as teses sobre o altruísmo e sobre 
o egoísmo psicológico. E, por fim, examinaremos os atos supererrogatórios 
à luz dessas teorias. 
1- O debate tradicional sobre o egoísmo e o altruísmo: Hobbes e Hume 

O debate acerca dos conceitos de egoísmo e altruísmo estão 
intrinsecamente ligados a concepção de natureza humana. Thomas Hobbes 
e David Hume ilustram duas posições opostas nesse cenário porque 
mostram divergência principalmente ao que se refere à natureza humana. O 
primeiro, defende o viés egoísta como princípio explicativo da conduta 
humana, enquanto que o segundo sustenta que o homem tem motivações e 
condutas altruístas e desinteressadas. 

Principiemos por Hobbes (1979). O autor propõe que o homem se 
agrupa por interesse, nem por benevolência ou filantropia nem por prazer 
na companhia uns dos outros. O homem não é social por natureza e sua 
tendência em agrupar-se provém da utilidade e da necessidade e, por esse 
motivo, apenas surge artificialmente: “O medo da opressão predispõe os 
homens para antecipar-se, procurando ajuda na associação, pois não há 
outra maneira de assegurar a vida e a liberdade”1. 

Desse modo para agrupar-se o homem transfere o seu direito, ou a 
ele renúncia, em consideração a outro direito que reciprocamente lhe foi 
																																																													
1 HOBBES, 1979, p.61. 
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transferido, ou a qualquer outro bem que poderá surgir desse acordo. Essa 
transferência ou renúncia é um ato voluntário, “e o objetivo de todos atos 
voluntários dos homens é algum bem para si mesmos”2. Chama-se contrato 
a transferência mútua de direitos. 

Consequentemente o contrato entre os homens é constituído de 
forma artificial conforme o interesse de cada indivíduo, por egoísmo; no 
entanto o homem age colaborando com os demais porque é consciente que 
esse é o melhor modo de alcançar a sua própria satisfação. Para Hobbes 
(1979) mesmo quando a ação humana mostra preocupação com outrem, tal 
ação revela um pacto antecedente, o que pode ser ilustrado como se 
segue: “o senhor ordena a seu servo que dê dinheiro a um estranho”3. Esse 
exemplo pode ser usado para formular a quarta lei da natureza, descrita 
abaixo:  

Que quem recebeu benefício de outro homem, por simples graça, 
se esforce para que o doador não venha a ter motivo razoável para 
arrepender-se de sua boa vontade. Pois quem dá fá-lo tendo em 
mira um benefício próprio, porque a dádiva é voluntária, e o objeto 
de todos os atos voluntários é sempre o benefício de cada um4. 

Nesse sentido, todas as ações para Hobbes (1979), inclusive 
aquelas que visam ao bem de outros indivíduos estariam fundamentadas no 
interesse do próprio agente realizador da ação. No entanto, podemos 
considerar que todas as ações humanas são motivadas pelo egoísmo, 
como propõe Hobbes (1979)? Não é possível que as ações humanas sejam 
determinadas por outras classes de motivações?  

Para tratarmos de um argumento que se opõe à tese de Hobbes 
(1979) abordaremos o pensamento de Hume (1995) sobre o altruísmo. 
Segundo Hume (1995), a motivação para as ações humanas encontra-se 
nos sentimentos e no papel que estes jogam na vida social e em sua 
relação com a virtude. Por exemplo, se perguntarmos a alguém porque 
pratica exercícios físicos, ele responderá que deseja manter sua saúde e, 
se ainda lhe for perguntado, porque deseja manter sua saúde, 
provavelmente responderá: porque considera a doença dolorosa. Se essas 
questões forem levadas adiante, a razão não poderá responder porque ele 
tem aversão à dor, para Hume. “Este é um fim último, e jamais se remete a 
																																																													
2 HOBBES, 1979, p.80. 
3 HOBBES, 1979, p.89. 
4 HOBBES, 1979, p.90. 



Anais do V Congresso de Filosofia Moral e Política 

513 

qualquer outro motivo”5. Desse modo, não é possível que haja uma 
progressão in infinitum, e que exista alguma coisa em razão da qual outra 
coisa é desejada; ela deve ser desejada por si mesma devido a sua 
imediata conformidade ou concordância com as afecções e sentimentos 
humanos. 

Ora, como a virtude é um fim, e é desejável por si mesma, sem 
retribuição ou recompensa, simplesmente pela satisfação imediata 
que comunica, é necessário que haja algum sentimento tocado por 
ela, algum gosto, sensação, ou o que quiser chamá-lo, que 
distingue entre o bem e o mal morais, e adere ao primeiro ao 
mesmo tempo em que rejeita o segundo6. 

A tese de Hume (1995) acerca do ser humano distancia-se 
radicalmente de Hobbes (1979), o primeiro, atribui à natureza humana uma 
beneficência geral e universal e, em decorrência disso, um caráter altruísta. 
“Um homem generoso aproveita de bom grado a oportunidade de prestar 
serviço ao seu amigo porque sente-se, na ocasião, sob o domínio das 
afecções beneficentes, e não se pergunta se quaisquer outras pessoas no 
universo já foram anteriormente movidas por tais nobres motivos ou se virão 
no futuro, a experimentar essa influência”7. No ser humano existe uma 
tendência natural a sentir prazer pelo que é útil para os outros e não 
somente naquilo que é útil para si mesmo, esse sentimento é verdadeiro (a 
benevolência8) e assumido como real com base na experiência comum sem 
precisar de nenhuma outra prova. 
2- O comportamento de ajuda e o altruísmo  

Frequentemente quando nos referimos ao altruísmo fazemos 
referência a pessoas que ajudam outras pessoas sem receber nada em 
troca, mas todos os comportamentos que consideramos altruístas devem 
ser classificados como tal? Para Bar-Tal (1985/86) essa caracterização diz 
respeito ao comportamento de ajuda que é uma categoria geral. Nesse 
																																																													
5 HUME, 1995, p.184. 
6 HUME, 1995, p.184. 
7 HUME, 1995, p.198. 
8 A benevolência, para Hume, pode ser classificada, naturalmente, em particular e geral. A 
primeira, repousa em uma opinião sobre a virtude, com relação a favores realizados ou em 
ligações particulares. A segunda, ocorre quando não mantemos amizade nem simpatia 
especial pela pessoa, mas apenas um sentimento geral como compaixão pelos seus 
sofrimentos e satisfação pelas suas alegrias (HUME, 1995, p.190). 
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sentido, o autor sugere uma classificação que pode ser feita com base em 
sua natureza com o intuito de diferenciar atos como compartilhar, contribuir, 
apoiar e dar e, outra classificação, que pode ser feita com base nos 
recursos fornecidos no ato de ajuda que pode distinguir, por exemplo, entre 
fornecer amor, status, serviço, dinheiro, bens e informação. Finalmente, é 
sugerido classificar os comportamentos de ajuda com base em sua 
motivação moral. 

Muitas definições podem ser encontradas acerca do altruísmo, 
dentre elas, algumas podem ser mais amplas e algumas podem ser mais 
estritas. A definição destacada por Bar- Tal (1985/86) enfatiza como e 
porque o comportamento é realizado, ou seja, reflete a razão porque o 
comportamento foi realizado. “É a motivação por trás do comportamento 
que dá a natureza moral ao ato de ajuda”9. A abordagem motivacional vai 
além do mero comportamento e seus resultados. O aspecto motivacional do 
altruísmo geralmente está relacionada a algumas características do 
comportamento altruísta, podem ser mencionadas cinco: 

A) Deve beneficiar outra pessoa; 
B) Deve ser realizado voluntariamente; 
C) Deve ser realizado intencionalmente; 
D) O benefício deve ser a meta por si mesmo; 
E) Deve ser realizado sem expectativa qualquer de recompensa 
exterior. 
Em primeiro lugar, aquele que ajuda deve pretender ajudar outra 

pessoa. Em Consequência disso, pode-se dizer que constitui a função 
principal do altruísmo se opor ao egoísmo, ou seja, antepor seus próprios 
interesses em virtude da preocupação, dos interesses ou benefício dos 
outros. Em segundo lugar, atos altruístas devem ser realizados 
voluntariamente e não como resultado de ameaça ou conformidade ao 
habitual. Em terceiro lugar, o altruísmo tem um aspecto que se refere ao 
caráter intencional da ação, isto é, a pessoa tem a intenção de ajudar 
outrem, sua ação não pode acontecer por acidente. Em quarto lugar, o 
altruísmo possui um caráter não instrumental, ou seja, o benefício é 
desejado por si mesmo. Finalmente, o ato altruísta não pode ser realizado 
caso haja expectativa de recompensas futuras. 

																																																													
9 BAR-TAL, 1985/86, p.5. 
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Poderia ser apontado que a definição de Bar-Tal (1985/86) não se 
refere a recompensas internas apenas a recompensas externas. Dentre as 
respostas que foram desenvolvidas acerca desse tema, Bar-Tal (1985/86) 
considera as definições que impedem expectativas por recompensas 
internas as mais problemáticas, nos levando a três questões principais. A 
primeira diz respeito à dificuldade de operacionalizar essas definições 
comportamentalmente uma vez que as expectativas pelas recompensas 
internas e o raciocínio moral podem ser determinados somente por meio do 
relato verbal. 

A segunda questão aborda a inclusão da auto recompensa, o que 
pode tornar a definição do comportamento altruísta tautológica, ou seja, “os 
indivíduos comportam-se altruisticamente para recompensar a si mesmos 
ou a auto recompensa é somente uma consequência do comportamento 
altruísta”10. A terceira diz respeito ao crescimento da evidência que o 
comportamento altruísta tem reforçado, fazendo o indivíduo se sentir melhor 
e a experiência de auto gratificação. 

Uma alternativa à definição de Bar- Tal (1985/86), é proposta por 
Batson (2008). O autor entende o altruísmo como um “estado motivacional 
cujo fim último11 é aumentar o bem estar dos outros”12. O egoísmo também 
é um estado motivacional, no entanto seu fim último não é aumentar o bem 
estar dos outros, e sim aumentar seu próprio bem estar. Desse modo, 
altruísmo e egoísmo são similares na medida em que referem-se a estados 
motivacionais, cada um está preocupado com esse estado motivacional e 
seu fim último é aumentar o bem estar de alguém. 

A tese de Batson (2008) se distingue da tese de Bar-Tal (1985/86) 
principalmente porque sua definição se contrapõe ao altruísmo entendido 
como ajuda para obter recompensas internas e não apenas externas. O 
primeiro entende que esse modo de altruísmo proposto por Bar-Tal é um 
tipo especial de egoísmo, ou seja, uma forma que inclui o benefício de outro 
como meio de se beneficiar. 

É importante entendermos a natureza da motivação, segundo 
Batson (2008), para compreendermos quando e onde a ajuda pode ser 
esperada. O comportamento humano pode ser muito variável, sua 
ocorrência depende da força do motivo ou dos motivos que possam 

																																																													
10 BAR-TAL, 1986/85, p.6. 
11 Fim em sim mesmo. 
12 BATSON, 2008, p.3. 
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provocar esse comportamento, bem como sobre (a) a força dos motivos 
concorrentes, se houver, (b) como o comportamento se relaciona com cada 
um desses motivos e, (c) outras opções comportamentais disponíveis no 
momento. Também depende se o comportamento promove um fim 
instrumental13 ou último. Quanto mais diretamente o comportamento se 
relaciona com o fim último maior probabilidade que ele ocorra. O 
comportamento que se relaciona com o fim instrumental pode mudar mais 
facilmente. 

De acordo com as definições de Batson (2008) o agente moral pode 
ajudar uma pessoa, mesmo com grande custo tanto motivado 
altruisticamente quanto motivado egoisticamente ou ambos. Para podermos 
identificar a motivação é necessário determinarmos dois aspectos, a saber, 
1) se o benefício para o outro é um fim último e se qualquer benefício 
adquirido pelo agente não intencional, se for assim, é considera altruísmo; 
2) se o ato de ajuda é usado como meio instrumental para alcançar um fim 
último de se beneficiar, então é considerado egoísmo. No entanto, deve-se 
considerar que aquele que ajudou pode ser tão beneficiado pelo ato quanto 
aquele que recebeu a ajuda. Mas é possível discernir o fim último de 
alguém? Batson (2008) considera possível fazê-lo empiricamente, por meio 
de quatro princípios: 

I) Não podemos confiar em auto relatos porque muitas vezes as 
pessoas não sabem ou não contam seus fins últimos; 
II) Não observamos as metas ou intenções diretamente, elas são 
inferidas do comportamento; 
III) Se observamos um comportamento que tem dois objetivos 
potenciais, o verdadeiro fim último não pode ser discernido. Essa 
situação é similar a ter uma equação com duas incógnitas. 
IV) Se mudarmos a circunstância, de modo que esse comportamento 
não seja mais o melhor caminho para um desses fins, e ainda 
pudermos observar tal comportamento, então o fim em questão não 
é último, consequentemente, podemos retirá-lo da lista de possíveis 
fins últimos.  
Esses princípios tem a finalidade de indicar uma estratégia geral 

para testar a existência da motivação altruísta para ajudar outrem. A 
estratégia pode ser descrita do seguinte modo: em primeiro lugar, precisa 
																																																													
13 É apenas um meio para se conseguir outra coisa, não é um fim em si mesmo. 
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ser identificada uma fonte provável de motivação altruísta para ajudar 
outrem. Em segundo lugar, precisam ser identificados os fins últimos de 
motivação egoísta plausíveis a partir dessa fonte. Em terceiro lugar, é 
preciso variar a circunstância para que, ou o fim altruísta ou um (ou mais de 
um) fim egoísta, seja alcançado sem ter que ajudar outrem. Por fim, é 
preciso identificar se essa variação reduziu a ajuda, se isso ocorreu, o fim 
pode ser considerado último. Se não reduziu, esse fim pode ser retirado da 
lista, como foi dito anteriormente. 

A fonte da motivação altruísta, a que se refere Batson (2008), é a 
preocupação empática. Por preocupação empática Batson entende “uma 
resposta emocional orientada para os outros, suscitada e congruente com o 
bem-estar percebido de alguém em necessidade. A preocupação empática 
é orientada para outros, na medida em que, envolve o sentimento pelo 
outro. Inclui sentimentos de simpatia, compaixão, ternura entre outros”14. No 
entanto, a evidência de motivação aumentada para ajudar não explica a 
natureza dessa motivação. Aliviar a necessidade de outra pessoa poderia 
ser dentre outras coisas: a) um fim último que produz auto benefícios como 
consequências não intencionais, b) um fim instrumental que nos leva a um 
fim que obtém um ou mais auto benefícios, c) ambos. Ou seja, a motivação 
poderia ser altruísta, egoísta ou ambas. 

Mas também é possível identificar três alternativas egoístas 
produzidas pela hipótese da empatia induzida pelo altruísmo, a saber, 1) 
reduzir a excitação aversiva por meio da diminuição da preocupação 
empática causada por estar diante de outro em necessidade, 2) evitar 
castigos por meio de prevenção contra material específico de empatia, 
social e auto punições e, 3) recompensar a busca por meio de obtenção de 
material específico de empatia, social e auto recompensas. Os defensores 
da hipótese empatia-altruísmo não negam a possibilidade desses 
resultados (1, 2 e 3), no entanto os benefícios para si mesmos não são o 
fim último da ajuda induzida pela empatia, apenas consequências não 
intencionais. Em contrapartida, os defensores das alternativas egoístas, 
defendem que um ou mais desses auto benefícios são o fim último da 
motivação para ajudar, produzido pela preocupação empática. 
Consideraremos a seguir o egoísmo psicológico. 

 

																																																													
14 BATSON, 2008, p.8. 
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3- O egoísmo psicológico 
O egoísmo psicológico é a teoria sobre motivação humana que 

argumenta que todos os nossos desejos são auto direcionados.  Todas as 
pessoas somente tem um fim último: seu próprio bem estar.  
Frequentemente ouvimos as pessoas dizerem que ajudam os outros porque 
isso as faz sentir bem com elas próprias ou porque procuram a aprovação 
de terceiros. Essa conduta pode reforçar a teoria de que todas as ações 
que fazemos, fazemos porque nosso desejos últimos se referem a nós 
mesmos. 

Sempre que queremos bem aos outros (ou mal), temos esses 
desejos que se referem aos outros apenas instrumentalmente; 
preocupamo-nos com os outros apenas porque pensamos que o 
seu bem-estar influenciará o nosso próprio bem-estar. Como 
afirmei, o egoísmo é uma teoria descritiva, não é normativa. Procura 
caracterizar o que de facto motiva os seres humanos, mas nada diz 
sobre se essa motivação é certa ou errada15. 

Podemos considerar o exemplo de heroismo utilizado por Urmson 
acerca do soldado que salva seus companheiros. 

Podemos imaginar uma esquadra de soldados praticando o 
lançamento de granadas de mão, uma granada desliza da mão de 
um soldado e rola pelo chão se aproximando da esquadra. Um 
deles sacrifica sua vida se atirando sob a granada e protegendo 
seus companheiros com seu próprio corpo16. 

Mesmo atos de sacrifício, sob a perspectiva dessa tese é vista de 
um modo egoísta. Mas que interesses o soldado poderia ter ao se sacrificar 
por seus companheiros? Segundo o egoísmo psicológico, “o egoísta pode 
responder que o soldado percebe nesse instante que prefere morrer a 
sofrer a culpa que o perseguiria para sempre se salvasse a si próprio e 
deixasse que os seus amigos morressem. O soldado prefere morrer e nada 
mais sentir, a viver e sofrer os tormentos dos condenados”17. 

O exemplo de Urmson indica um ato supererrogatório com alto valor 
moral e que não é realizado por dever. O contexto em que é inserido esse 
caso mostra atos que excedem os limites do dever e os relaciona ao que de 
																																																													
15 SOBER, 2000, p.129. 
16 URMSON, 1958, p.202. 
17 SOBER, 2000, p.129. 
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mais alto e melhor o homem é capaz de realizar. Geralmente estão 
relacionados à compaixão e empatia e não à culpa.  

Muitas críticas tem sido levantadas contra o egoísmo psicológico, 
algumas surgem com relação à confusões conceituais como, por exemplo, 
a distinção entre egoísmo e interesse próprio.  

O comportamento egoísta é o comportamento que ignora o 
interesse dos outros, em circunstâncias nas quais seus interesses 
não devem ser ignorados. Dessa maneria, comer uma refeição 
normal em circunstâncias normaisnão é egoismo (ainda que seja 
definitivamente em interesse próprio), mas você seria considerado 
egoísta se desperdiçasse comida enquanto outros estivessem 
passando fome18. 

Outra confusão frequente ocorre entre as expressões interesse 
próprio e a a busca do prazer.  Segundo Rachels (2006) embora façamos 
coisas de acordo com o nosso gosto disso não se segue que estamos 
agindo conforme nosso próprio interesse. Para ilustrar esse argumento, 
podemos citar pessoas que continuam a fazer coisas que gostam como 
fumar mesmo sabendo de sua relação com o câncer. Essa conduta não 
está de acordo com seu próprio interesse, pois  se estivesse ele pararia de 
fumar. 

Desse modo, os dois argumentos precedentes mostram tanto que é 
falso que todas as ações sejam egoístas quanto é falso que todas as ções 
sejam feitas em interesse próprio. Convém notar que esses argumentos não 
dependem de exemplos altruístas por isso, mesmo que não houvesse o 
comportamento altruísta, poderia se concluir a partir dessas distinções que 
o egoísmo psicológico não é plausível. 

A terceira confusão apontada por Rachels se refere ao argumento de 
que a “preocupação com o próprio bem estar é incompatível com qualquer 
preocupação genuína com os outros”19. Algumas vezes nossos interesses 
podem entrar em conflito com o de outras pessoas, isso talvez nos leve a 
fazer escolhas difíceis. Mas mesmo nesses casos ás vezes podemos optar 
pelos interesse dos outros. Mas nem sempre é desse modo. Algumas vezes 
podemos ajudar outras pessoas sem entrar em conflito com nossos 
interesses. Além dessas duas perspectivas, o ser humano pode ser 
motivado tanto por desejos auto interessados quanto desinteressados. 
																																																													
18 RACHELS, 2006, p.72. 
19 RACHELS, 2006, p.73. 
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4- Altruísmo impuro ou altruísmo misto 
Diferentemente do altruísmo puro20, o altruísmo impuro não deve 

requerer que a motivação do agente esteja dirigida exclusivamente a 
melhorar o bem estar de outra pessoa, este pode continuar sendo seu 
objetivo principal, ainda que suas intenções provenham de motivações 
diversas21. Por exemplo, quando realizo uma doação para uma criança 
estudar, a motivação principal deve ser ajudar o outro, porém o fato de 
desejar o reconhecimento ou a dedução de impostos invalida o caráter 
altruísta da ação?  

Segundo a definição de Bar-Tal (1985/86), o ato de doação 
monetário não poderia ser classificado como altruísta, poderia ser 
classificado na categoria geral de ato de ajuda. Desse modo, ele beneficia 
outra pessoa, é voluntário, é intencional, contudo, não tem o benefício como 
fim em sim mesmo. O ato é realizado com expectativa de recompensa 
exterior e, por isso, sua conduta não é incondicional. 

Outra diferença que pode ser apontada se refere a compatibilidade 
do próprio bem estar e do bem estar do outros. No altruísmo impuro, uma 
motivação altruísta pode levar a cooperar com o bem comum ainda que se 
inclua o próprio bem estar. “Atos altruístas não precisam envolver sacrifício 
e permanecem altruístas mesmo quando envolvem uma pluralidade de 
motivos, alguns dos quais são auto interessados”22. 

Consideremos outro exemplo, alguém dirige seu carro com muito 
cuidado porque vê que está em uma área que tem crianças brincando e ele 
quer garantir que ninguém se machuque. O motorista pode demorar mais 
tempo para chegar ao seu destino, dirigindo mais devagar e prestando mais 
atenção, esses aspectos podem ser contra seu próprio interesse. Ele está 
pensando no bem estar das crianças mas também não quer se envolver em 
um acidente. Desse modo, sua preocupação é tanto com relação aos outros 
quanto consigo mesmo. Nesse sentido, altruísta e interesse próprio não 
precisam ser entendidos como opostos, porque a expressão altruísta está 
sendo usada em sentido amplo, diferentemente de como foi usada por 
Batson (2008). A tese de Bar-Tal (1985/86), contudo, pode ser entendida 
																																																													
20 O altruísmo é considerado puro quando é motivado pelo desejo de motivar outra pessoa 
sem obter nenhum tipo de recompensa em troca, nem externa nem interna. 
21 Deve continuar a existir uma motivação altruísta, porém ela pode ser acompanhada por 
motivações de outra natureza. 
22 KRAUT, 2016, p.3. 
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como altruísta nesse sentido mais amplo, porque considera que receber 
recompensas internas como resultado de um ato de ajuda não é 
considerado uma forma especial de egoísmo. 
5- Os atos supererrogatórios e o benefício alheio 

O grau de plausibilidade das diferentes teorias mencionadas acima 
acerca do altruísmo depende de como podemos entender a motivação 
envolvida na realização dos atos supererrogatórios. Por exemplo, se os atos 
supererrogatórios forem realizados com vistas para o bem de outrem sem 
esperar recompensas externas, para o bem de outrem sem visar nenhum 
tipo de recompensa, nem externa nem interna ou, ainda, se quando são 
realizados tem como fim último o interesse de quem realizou. 

Para considerarmos essas teorias do ponto de vista dos atos 
supererrogatórios consideraremos o caso chamado pelos jornais 
americanos de “herói do metrô”. O fato ocorreu em 2007 em Nova York 
quando Wesley Autrey, um homem de 50 anos, trabalhador da construção 
civil e veterano da marinha23 salvou um rapaz de ser atropelado por um 
trem no metrô, após um mal súbito. Segundo ele, o jovem desmaiou na 
plataforma enquanto aguardava o trem, ele então ajudou o rapaz a levantar 
que voltou a cambalear e caiu nos trilhos do metrô. Com a locomotiva 
avançando, Autrey, não hesitou24, atirou-se nos trilhos e segurou o jovem 
embaixo do trem num espaço de 60 centímetros, de onde se pode ouvir os 
gritos de terror dos espectadores. Autrey estava acompanhado de suas 
duas filhas, Syshe e Shuqui de quatro e seis anos respectivamente, que 
ficaram na plataforma durante a ação. Quando o trem parou, ele ouviu as 
pessoas gritando, de alívio e de admiração, respondeu que os dois estavam 
bem, mas havia deixado suas filhas na plataforma e, pediu também, que as 
avisassem. 

O caso teve grande repercussão na imprensa e na sociedade em 
geral. Autrey, foi reconhecido como herói, porém ele próprio, não se 
considerou um herói. Durante uma entrevista, ele disse: “Eu não sinto como 
se eu tivesse realizado algo espetacular. Eu apenas vi alguém que 
precisava de ajuda”25. O comentário de Autrey não é incomum, é uma 

																																																													
23 Conferir em: <http://www.nytimes.com/2007/01/03/nyregion/03life.html>. 
24 Cf. DREYFUS and KELLY, 2011, p.1. 
25 DREYFUS and KELLY, 2011, p.2. 
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resposta até mesmo frequente dentre os agentes que realizam atos de 
salvamento.  

Começaremos a examinar os atos supererrogatórios do ponto de 
vista do egoísmo, especificamente, a partir dos os argumentos propostos 
por Rachels (2006) acerca das distinções entre egoísmo e interesse próprio 
e, posteriormente, entre interesse próprio e a busca de prazer. Com relação 
à primeira distinção, o ato supererrogatório não pode ser considerado 
egoísta no sentido que o interesse dos outros é ignorado. O ato de 
heroismo é realizado no sentido de ajudar outra pessoa. Nesse sentido, os 
interesses daquele que recebe a ajuda não está sendo ignorado. No 
entanto, poderia ser dito que há uma compatibilidade de interesses na 
medida em que o interesse daquele que ajuda é compatível com o interesse 
daquele que precisa de ajuda, mas não que seu comportamento é egoísta. 

Na segunda distinção, podemos visualizar o contraste entre os 
conceitos de interesse próprio e busca de prazer quando se referem aos 
atos supererrogatórios, principalmente com relação ao exemplo de Autrey 
que embora estivesse agindo de acordo com o seu interesse, que era salvar 
a vida do rapaz que caiu nos trilhos, não estava em busca de prazer na 
medida em que a realização de seu ato poderia causar dor imensa para si 
mesmo por meio de diversos ferimentos, enfrentamento de seus medos, 
sofrimento aos seus familiares, perda de sua própria vida, dentre vários 
outros tipos de sofrimentos que podem ser considerados opostos ao prazer. 
Desse modo, nem todos os atos que fazemos são realizados em busca do 
prazer. 

Vejamos agora como podemos interpretar a ação de Autrey do ponto 
de vista do altruísmo. Teorias como a de Bar-Tal podem ser atrativas 
porque muitos dos atos altruístas que realizamos podem considerar o fato 
de fazermos isso por nos sentirmos bem. É possível pensar que talvez 
Autrey tenha se sentido bem após ter realizado o salvamento do rapaz, mas 
é difífcil dizer que foi esse sentimento que motivou-o a agir. Autrey pode ter 
sido motivado pelo sentimento de reconhecimento de seu heroismo mesmo 
sabendo que talvez não sobrevivesse e que suas filhas ficariam órfãs? 
Talvez o fato de nos sentirmos bem esteja relacionado com outros atos de 
ajuda mas o que parece realmente ter motivado Autrey a realizar o ato 
supererrogatório foi o fato de ter sentido compaixão pelo rapaz que 
precisava de ajuda, o que nos leva a definição de Batson (2008). 

Segundo Batson (2008) o altruísmo é o estado motivacional cujo fim 
último é o benefício do outro. O ato realizado por Autrey mostra que ele 
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deixou o seu próprio benefício em segundo plano para executar o 
salvamento o que incluiu arriscar sua própria vida. Ele não estava 
realizando tal ato para conseguir fama ou reconhecimento, tais 
consequências podem ser resultados não intencionais de seu ato. Seu ato 
foi realizado com o único objetivo de beneficiar outra pessoa motivado pela 
preocupação empática. Nesse sentido, podemos dizer que o que determina 
uma ação altruísta não é o seu resultado, ou seja, se o benefício da ação foi 
superior a outrem do que a si mesmo. A avaliação ocorre em torno da 
motivação da ação e não do resultado da ação pois consideramos a 
expectativa de outrem superior a expectativa de benefício próprio (o que 
ocorre anterior à ação). Essa perspectiva parece bastante plausível, 
principalmente com relação aos atos de heroismo. Quando consideramos o 
aspecto de sacrifício e custo daquele que ajuda, parece que ele é 
secundário em relação à motivação, sobretudo enquanto consequência do 
ato supererrogatório na medida em que não há como determiná-la. 
Considerações Finais 

O debate contemporâneo em torno do egoísmo e do altruísmo 
destacado no trabalho mostra a importância dos estados motivacionais na 
realização de atos egoístas e altruístas. Consideramos dois pontos 
fundamentais do debate que podem ser assumidos: 1) o ato de heroismo 
não pode ser considerado um comportamento egoísta; 2) a motivação do 
ato de heroismo tem primazia em relação a sua consequência. Os pontos 
que foram examinados aqui parecem sustentar de modo satisfatório essas 
duas posições. Em primeiro lugar, procuramos esclarecer algumas 
confusões conceituais em relação ao debate acerca do egoísmo, a saber, 
as distinções entre egoísmo, interesse próprio e a busca do prazer. Ou seja, 
quem realiza o ato de heroismo deve ter o interesse compatível com o de 
quem precisa de ajuda, caso contrário, provavelmente o ato não será 
concretizado. Em segundo lugar, é a motivação que determina se o ato é 
altruísta e não sua consequência. O herói é movido pelo desejo de ajudar 
outrem e não pelo resultado que seu ato pode alcançar. 
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O MITO DA NEUTRALIDADE AXIOLÓGICA E O COLAPSO DA 
DICOTOMIA FATO-VALOR: HÁ CIÊNCIA POSSÍVEL SEM JUÍZOS DE 

VALORES? 
 

Vinicius Britto Moraes* 
 
 
 
A querela alusiva à “dicotomia fato-valor” trata-se de um tópico 

estrutural que transpassa toda história do conhecimento humano e perdura 
até os dias de hoje influenciando nosso olhar, muitas vezes apressado, a 
uma gama de questões correlativas a ciência. Não à toa, parece estar 
internalizado em nosso imaginário, não somente uma distinção entre fatos e 
valores, mas o implante de um pélago intransponível entre o que é fato 
observado, objetivo, dados puros, empíricos, e os juízos de valores, que 
são concebidos como antitéticos aos primeiros.  

Desse “sectarismo epistêmico” que incorrem muitos dos pretensos 
estudiosos da ciência (e o imaginário comum, que o reproduz) depreende a 
ideia de que somente dessa ciência pura, cindida de qualquer tipo de valor, 
que é possível extrair asserções factuais; somente ela está apta a produzir 
conhecimento objetivo, verídico, confiável. Já a esfera dos juízos de valores 
é desclassificada como advinda dos universos subjetivos, aquém do âmbito 
da racionalidade científica. 

Não obstante, um “provérbio popular” já bem velho que perdura até 
os dias de hoje, é o que se materializa após qualquer relato sobre algum 
assunto aleatório: “Mas isso é um fato ou sua avaliação?”; Um inquérito 
imediato se o conteúdo relatado é um “fato”, fenômeno observável, 
palpável, portanto passível de constatações objetivas e conteúdo de 
verdade, ou vulgar opinião proveniente de carga valorativa subjetiva, 
desqualificada para o exercício do conhecimento, destarte “relegando 
frequentemente toda ética, de fato, à lata de lixo da categoria da 
subjetividade” 1. 

Essa separação quase mecânica, que até nos parece “intuitiva”, uma 
propedêutica cognitiva simples, remonta desde os tempos de Hume e 

																																																													
* Bacharel em Filosofia pela Universidade Federal de Pelotas e Mestrando em Filosofia no 
Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal de Pelotas.  
1 PUTNAM, 2008, p.10. 
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Descartes, e a polêmica porfia travada entre os ‘racionalistas’ versus 
‘empiristas’, com a preponderância ulterior (de certo modo) do empirismo, 
ou melhor, de seus sucessores do círculo de Viena, patronos do positivismo 
lógico. 

Inobstante, o filósofo norte americano Hilary Putnam não coaduna 
nem com uns nem com os outros, e com sua contundente obra “o Colapso 
da dicotomia fato-valor e outros ensaios”, põe em xeque todo arcabouço 
teórico dicotomista, e nos propõe a refletir sobre a possibilidade de uma 
interdependência profunda no lugar de um dualismo intransponível. 

Nesse caminho, norteado pela hipótese da “imbricação” de Putnam, 
o presente trabalho busca cotejar os discursos dicotômicos, tendo como 
escopo ampliar as dificuldades geradas por essas teses, para além dos 
domínios das ciências estrito senso, e trazê-las para o âmbito da economia 
e tópicos que envolvam noções de normatividade e juízos de valores. 

Com efeito, é possível atribuir a Kant o prelúdio dessas ideias, 
mesmo que com outras intenções, quando ele explana sobre os Juízos 
sintéticos a priori. Enquanto os positivistas lógicos procuravam classificar 
todos enunciados em três tipificações simples, a saber, como analíticos (ou 
tautológicos em que a verdade ou falsidade depende das relações lógicas 
entre os conceitos envolvidos, como é o caso das proposições da 
matemática e da lógica), sintéticas (onde a verificação dependeria de uma 
comprovação, não sendo possível se extrair a verdade de forma imediata) 
ou nonsense (desprovida de sentido, segundo os positivistas, todos os 
juízos de valores se encaixam nessa categoria) 2 e para eles as sentenças 
lógico-matemáticas eram elencadas como analíticas, em Kant, nos alerta 
Putnam, tratavam-se de juízos sintéticos apriori3, pois diferente da 
																																																													
2 Fica notável aqui, um empréstimo conceitual do jargão kantiano com algumas alterações. 
3 Kant, diferente da classificação tripartite dos positivistas lógicos das sentenças 
restritivamente como analíticas, sintéticas ou nonsense (desprovida de sentido), mesmo com 
um pé na metafísica, já faz uma espécie de prenúncio dessas dificuldades quando fala sobre 
os juízos sintéticos apriori. A título de explicação, a partir da critica da razão pura, uma 
súmula sobre a epistemologia Kantiana: Juízos Analíticos: são juízos em que o predicado 
(B) pode estar contido no sujeito (A) e, por isso, ser extraído por pura análise. Isto significa 
que o predicado nada mais faz do que explicar ou explicitar o sujeito. Ex.: “Todo triângulo 
tem três lados”, trata-se de tautologias, enunciados puros do entendimento. - Juízos 
Sintéticos a posteriori: são aqueles em que o predicado não está contido no sujeito, mas 
relaciona-se a ele por uma síntese. Esta, porém, é sempre particular ou empírica, não sendo 
universais e necessários, são relatos de experiências sensíveis. Ex.: “Aquela casa é 
amarela”. - Juízos Sintéticos a priori: são juízos em que também o predicado não é 
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classificação restritiva dos positivistas lógicos, mesmo com um pé visível na 
metafísica, já é notável uma espécie de prenúncio dessas dificuldades 
conceituais em delimitar toda e qualquer sentença tão somente nessas três 
categorias. 

A objeção por parte dos positivistas era patente, já que para eles é 
indubitável que os juízos matemáticos eram facilmente definidos no campo 
das sentenças analíticas. Porém, mesmo que a suposição de Kant pareça 
problemática (em pressupor um apriorismo metafísico), lança a suspeita, de 
que talvez as sentenças matemáticas não possam ser restritivamente 
categorizadas dessa forma. Nas palavras de Putnam, resumidamente: 

Em particular, mostro como a ideia de uma dicotomia absoluta entre 
“fatos e “valores” foi, desde o início, dependente de uma segunda 
dicotomia, que não é tão familiar para a maioria dos que não são 
filósofos, a dicotomia entre os juízos “analíticos" e os “sintéticos”. 
“Analítico” é um termo introduzido por Kant para o que a maioria das 
pessoas chama verdades “definicionais”, por exemplo, “todos os 
solteiros são não-casados”. O positivista lógico afirmava que a 
matemática consiste de verdades analíticas. “Sintéticos” era o termo 
de Kant para as verdades não-analíticas e ele tomava como certo 
que as verdades sintéticas enunciam “fatos”. Sua afirmação 
surpreendente era de que a matemática era tanto sintética como a 
priori. Este livro tenta mostrar que essas duas dicotomias, “juízos de 
fato versus juízos de valor” e “verdades de fato versus verdades 
analíticas”, corromperam nosso pensamento, tanto no raciocínio 
ético como na descrição do mundo, principalmente, por impedir-nos 
de ver como a avaliação e a descrição estão interconectadas e são 
interdependentes4. 

Ademais, Putnam chama nossa atenção para a notável diferença de 
uma distinção filosófica simples (analítico/sintético), quer dizer, uma 
separação conceitual despretensiosa, em que o sujeito usuário da operação 
																																																																																																																																	
extraído do sujeito, mas que pela experiência forma-se como algo novo, construído. No 
entanto, essa construção deve permitir ou antever a possibilidade da repetição da 
experiência, isto é, a aprioridade, entendida como a possibilidade formal de construção 
fenomênica, que permite a universalidade e a necessidade dos juízos. A experiência aqui 
não é a mera deposição de fenômenos na mente em razão da sequência das percepções, 
mas sim a organização da mente numa unidade sintética daquilo que é recebido pela 
intuição. Kant concorda com Leibniz que “nada há na mente que não tivesse passado pelos 
sentidos, exceto a própria mente (KANT, 2012). 
4 PUTNAM, 2008, p.14-15. 
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cognitiva não ambiciona resolver todos os problemas conceituais, 
semânticos e epistemológicos existentes, e está ciente dos notáveis limites, 
dificuldades, e inadequações de tal distinção. O problema parece estar no 
“Salto quântico” que foi dado ao transformar uma simples distinção num 
dualismo intransponível, sejam pelos positivistas lógicos propulsores dessa 
doutrina, ou mesmo economistas engenhariais, sociólogos, cientistas 
políticos, enfim, toda gama de defensores apologistas, que em sua maioria 
distantes dos domínios filosóficos, apenas fazem um uso reprodutivo e 
irreflexivo de tais dogmas. Nas palavras do autor: 

Se desinflamos a dicotomia fato/valor, obtemos o seguinte: há uma 
distinção a ser traçada (que é útil em alguns contextos) entre juízos 
éticos e outras espécies de juízos. Esse é indubitavelmente o caso, 
assim como é indubitavelmente o caso de que há uma distinção a 
ser traçada (e uma que é útil em alguns contextos) entre juízos 
químicos e juízos que não pertencem ao campo da química. Mas 
nenhuma metafísica segue-se da existência de uma distinção 
fato/valor nesse sentido (modesto)5. 

Logo, o que vemos em momentos evidentes de classificação nessa 
tipologia binária, são esforços hercúleos e adaptações forçadas, 
generalizadas para todas as situações possíveis como em uma cruzada 
positivista com base na pretensão de tipificar todos os enunciados como 
analíticos ou sintéticos (fora desse binarismo, recai à ‘sem sentido racional’, 
ou nonsense, como foi dito), tal como se fosse possível solucionar todos os 
dilemas filosóficos com um reducionismo tão presunçoso. São inúmeros os 
casos anômalos em que não é possível tipificar com exatidão, pois não fica 
explícito a cisão no tocante ao que é fato isolado e o que necessita de uma 
convenção específica ou valor, isto é: muitas sentenças exercem o papel 
tanto de enunciação factual concomitante ao de valoração, juízo de fatos e 
juízos de valores, entrelaçados- imbricados; mais adiante essa discussão 
ira se aprofundar no tocante ao que Putnam denomina conceitos éticos 
espessos. Por conseguinte, muitos pensadores ao refutar os dogmas da 
doutrina positivista empirista, coadunaram com Putnam, um dos 
mencionados por ele foi Quine, que com maestria atinge sucesso plausível 
a partir da seguinte simbolização: 

																																																													
5 PUTNAM, 2008, p.35. 
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O saber dos nossos pais é um tecido de sentenças. Em nossas 
mãos, ele se desenvolve e transforma, por meio de nossas próprias 
revisões e adições mais ou menos arbitrárias e deliberadas, mais ou 
menos diretamente ocasionadas pelo estímulo contínuo de nossos 
órgãos sensoriais. É um saber cinza pálido, preto para fato e branco 
para convenção. Mas não encontrei razões substanciais para 
concluir que exista nele algum fio totalmente preto ou totalmente 
branco6. 

Nessa analogia, Quine reforça que esse “tecido” que representa a 
nossa realidade, não pode ser claramente dissociado em fios pretos 
(significando fatos) e brancos (significando convenção). É justamente essa 
indissociação que Putnam tenta demonstrar, alegando o entanglement 
[entrelaçamento] entre fato e valor. 

Pode-se apontar que os julgamentos de “dever ser” possuem um 
conteúdo ético como nas palavras: certo e errado. Contudo, classificar 
matérias fáticas como constatações sintéticas a posteriori e valores éticos 
ou sentimentos como proposições analíticas não solve os problemas 
filosóficos levantados. Em outras palavras, pode-se dizer que a dicotomia 
fato-valor não é, no fundo, uma distinção, mas uma tese de que o ético não 
é sobre matérias de fato. Com a evolução do mundo científico, a posição 
dos positivistas lógicos logo foi testada e prevaleceu. Conforme Putnam, 
não mais se admitia uma definição de “fato” como impressão sensível, nos 
moldes humeanos. Tampouco interessava uma avaliação valorativa da ética 
normativa. Foi imposta a validade de uma indispensável separação entre 
fato e valor. Uma provocação feita por Putnam, é da transformação que o 
próprio conceito do que é um fato, sofreu ao longo do tempo:  

Mas a ciência mudou radicalmente desde os tempos de Hume e os 
positivistas se encontravam cada vez mais pressionados a 
abandonar sua noção inicial de um fato, que era uma tanto similar à 
de Hume, de modo a fazer justiça à ciência revolucionária da 
primeira metade do século XX. Ao revisar sua concepção de fato, 
argumentarei que eles destroem a própria base na qual constroem a 
dicotomia fato/valor!7 

A mudança que Putnam se refere, é acerca das novas descobertas 
do mundo científico moderno, onde os fatos, os dados empíricos, não se 
																																																													
6 QUINE apud PUTNAM, 2008, p.25-26. 
7 PUTNAM, 2008,p.37. 
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restringiam a meras impressões sensíveis, observacionais, à guisa de 
Hume: átomos, microrganismos, elétrons, prótons e nêutrons, ou conceitos 
novos como do “espaço-tempo curvo”, oriunda da teoria da relatividade, ou 
a nova mecânica quântica, não cabem na caixa reducionista do que são 
fatos, na doutrina dicômica logico-positivista: “a consequência 
desalentadora era que os enunciados sobre bactérias ou elétrons ou o 
campo gravitacional teriam de ser considerados como “sem sentido” 
(juntamente com a “metafísica” e a “ética normativa”)”8. 

Tão logo os positivistas deram o braço a torcer, e fizeram uma 
pequena revisão em sua doutrina, e tomaram esses termos “problemáticos” 
como “primitivos”, e ainda que abstratos, deveriam ser considerados 
“empiricamente significativos”. O que longe de evitar problemas, só 
emaranhou a doutrina positivista ainda mais. 

Contudo, essas nova dicotomia não se baseava em qualquer exame 
sério sobre valor e normatividade ética, mas sim era focada na definição, de 
uma forma estritamente empírica, do que era “fato”. O empirismo e o 
positivismo lógico tratam dados empíricos como fatos observados e 
confirmados, portanto livres de valores ou convenções. Segundo eles, as 
categorias utilizadas para enunciar fatos puros (bare facts) não possuem 
implicações ou conotações valorativas. 
O entrelaçamento (entanglement) fato-valor 

Com efeito, conforme Putnam, não se sustenta uma divisão pura 
entre fato e convenção, mesmo os empiristas devem conceder que a 
ciência pressupõe valores, experiências e convenções. Uma vez que 
conseguimos separar o significado de “valor” de uma concepção 
estritamente ética, podemos verificar que a ciência pressupõe valores 
epistêmicos. O pragmatismo clássico sustenta que valor e normatividade 
são parte de toda a experiência humana. Assim, não seria concebível que a 
ciência buscasse se despir de quaisquer julgamentos de valor, porquanto 
esses fazem parte essencial da produção científica em si. Conforme 
Putnam: 

A imbricação de fatos e valores não se limita às espécies de fatos 
reconhecidas pelos positivistas lógicos nem aos valores 
epistêmicos. Acontece que, embora os positivistas lógicos 
pensassem que o que eles chamavam de a linguagem da ciência 

																																																													
8 PUTNAM, 2008, p.40. 
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era a totalidade da linguagem “cognitivamente significativa”, sua 
visão estava profundamente errada, como argumentei no capítulo 
anterior – de fato, ela era até mesmo auto-refutável. É auto-refutável 
porque seus termos-chave filosóficos, “cognitivamente significativo” 
e “sem sentido”, não são termos de observação, nem “termos 
teóricos” de uma teoria física, nem termos lógico/matemáticos, e 
essas são as únicas espécies de termos que sua linguagem da 
ciência tinha a permissão de conter. Se considerarmos o 
vocabulário de nossa linguagem como um todo e não a mínima 
parte que foi suposta pelo positivismo lógico para a descrição dos 
“fatos”, encontraremos uma imbricação muito mais profunda de fato 
e valor (incluindo os valores éticos, estéticos e todas as outras 
espécies de valor), mesmo no nível dos predicados individuais9. 

Julgamentos de valor não são somente os que decorrem de 
avaliações éticas ou morais, mas também os que convencionam a 
coerência, a razoabilidade e a racionalidade. Como foi dito, existem, 
portanto, valores epistêmicos e valores éticos. Valores éticos seriam os 
expressados em verdades normativas como: “roubar é errado”; valores 
epistêmicos seriam valores que nos guiam na escolha entre hipóteses sobre 
a visão correta de mundo (coerência, simplicidade, etc). Valores 
epistêmicos estariam entrelaçados com a observação objetiva. Os 
positivistas sempre cometeram o cômodo equívoco de sempre reduzir o 
juízos de valores redutivamente ao âmbito da ética, como foi visto, essa é 
uma visão muito empobrecida acerca do que é realmente valor, e do 
alcance desse conceito. 

Isso, contudo, não significa que objetividade seja sinônimo de valor 
epistêmico. A matemática, segundo Putnam, é um exemplo de descrição 
objetiva sem que haja um objeto. O ponto aqui é que se deixe de pensar em 
objetividade de maneira puramente descritiva. A linguagem nos permite 
descrever o mundo em que vivemos, contudo essa não é sua única função. 

Ela também nos permite questionar a própria forma como vemos o 
mundo. O entrelaçamento entre fato e valor não é somente perceptível no 
caso dos valores epistêmicos. Ele fica ainda mais evidente se tomarmos 
conceitos éticos em contextos linguísticos. O vocabulário necessário para 
que um positivista lógico descreva seus “fatos” é uma ínfima parte do 
arcabouço comunicativo que nós como seres humanos desenvolvemos 

																																																													
9 PUTNAM, 2008, p.53-54. 
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para a simples tarefa de interação social. Putnam utiliza a palavra “cruel” 
para demonstrar na prática a indissociação entre fato e valor. Tomemos a 
seguinte frase: “o governador é cruel”. Podemos verificar que, ao mesmo 
tempo foi feita uma crítica ao governador como pessoa e como 
administrador público. Em todo caso, poderíamos ter dividido a frase em 
dois contextos semânticos, um relacionado à atuação do governador como 
pessoa e outro se referindo a sua atitude como administrador, da seguinte 
forma: “ele é um governador cruel, mas uma ótima pessoa”. Ainda, não 
podemos negar que se faça uma assertiva meramente descritiva utilizando 
a palavra “cruel”, como é o caso de um historiador escrevendo que certo 
imperador fora cruel com seus inimigos. 

Não há uma separação nítida entre os predicados usados em uma 
enunciação fática e os decorrentes de um juízo de valor. Nas palavras de 
Putnam: 

“Cruel” simplesmente ignora a suposta dicotomia fato/valor e 
alegremente se permite ser usado às vezes com propósito 
normativo e às vezes como termo descritivo (de fato, o mesmo é 
verdade para o termo “crime”). Na literatura, tais conceitos são 
frequentemente referidos como “thick ethical concepts (conceitos 
éticos espessos)”10. 

Os predicados que podem ser usados simultaneamente para servir a 
ambos os fins – factuais-descritivos e valorativos – têm sido chamados de 
conceitos éticos espessos (thick ethical concepts) em contraposição aos 
conceitos éticos tênues (thin ethical concepts). Como exemplos de 
conceitos espessos têm-se as palavras honestidade, justiça, fome, crime, 
etc. Em suma, podemos dizer que conceitos éticos espessos possuem, ao 
mesmo tempo, um grau semântico e um conteúdo descritivo, 
representando, dessa forma, contraprovas à instalação da dicotomia fato-
valor. Conforme Lacey: 

O uso de termos éticos estritos, no discurso factual não cria um 
obstáculo para obter resultados que sejam bem confirmados à luz 
dos valores cognitivos e dados empíricos disponíveis – e quando 
tais resultados ficam bem confirmados, a avaliação ética fica mais 

																																																													
10 PUTNAM, 2008, p.54-55. 
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forte. Teorias que contém tais resultados não são neutras: elas 
fornecem suporte para avaliações éticas particulares11. 

Fica claro, com essa citação, que valores éticos podem influenciar 
quais são os fatos que um cientista investiga, contudo, não é necessário 
que o pesquisador considere todo universo de valores éticos como 
relevantes para sua observação. O simples fato de existirem termos éticos 
estritos não obsta que se possam obter resultados imparciais, contudo, não 
se pode dizer que o resultado é sempre livre de qualquer carga valorativa, 
seja ela convencional ou ética. Os empiristas que defendem a dicotomia 
fato-valor decerto refutam essa constatação. Os não-cognitivistas negam 
que existam conceitos éticos estritos, afirmado que se tratam de meros 
conceitos factuais, sem implicações éticas ou normativas. 

Assim, ao afirmarmos que alguém é valente, por exemplo, estamos 
diante de uma descrição (metafisicamente descomprometida) de um mero 
fato natural. Outro argumento seria o de que, caso existissem esses 
conceitos estritos, eles sempre seriam fatoráveis ou decomponíveis em uma 
descrição meramente atitudinal, desprovida de conteúdo valorativo. Assim, 
“cruel” representaria uma característica imputada a alguém, e não um juízo 
de valor acerca da pessoa. O juízo de valor seria uma significação que 
somente existiria pela perspectiva do locutor. Certamente isso não se 
sustenta: 

A tentativa dos não-cognitivista de dividir os conceitos ético 
espessos em um “componente descritivo de significado” e um 
“componente de significado perspectivo” funda-se na 
impossibilidade de se dizer o que é o significado descritivo de, 
digamos, “cruel”, sem usar a palavra “cruel” ou de um sinônimo. Por 
exemplo, certamente não se trata de que a extensão de “cruel” 
(deixando de lado a avaliação, por assim dizer) é, simplesmente, 
“causar profundo sofrimento”, nem “causa profundo sofrimento” é, 
em si mesmo, livre de força avaliativa, como o próprio Hare teria 
notado. “Sofrer” não significa simplesmente “dor”, nem “profundo” 
significa simplesmente “uma grande quantidade”12. 

Nessa análise, devemos, ainda, considerar o contexto, o que deixa a 
análise ainda mais complexa, reforçando o entrelaçamento entre fato e 
valor. Putnam exemplifica que antes da invenção da anestesia um médico, 
																																																													
11 LACEY, 1998, p.258. 
12 PUTNAM, 2008, p.58-59. 
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ao realizar uma cirurgia, causava um “grande sofrimento” para o paciente, 
mas, ainda assim, não podemos dizer que se trata de um ato de crueldade.  

A solução não-cognitivista de ignorar a natureza ética e normativa de 
determinadas palavras não parece ser resposta válida para o problema 
apresentado, mas sim uma tentativa desesperada de manter viva a 
dicotomia fato-valor por meio de argumentos diferentes. Como vimos 
anteriormente, para os empiristas clássicos um “fato” era, no fundo, 
somente algo traduzível numa impressão sensível, e a teoria humeana 
servia de base para que se pudesse apontar uma dualidade entre o que 
“era” e o que “deveria ser”. Na modernidade, o empirismo foi substituído 
pelo positivismo lógico e pelas teorias de significado verificáveis, que 
fortificou a dicotomia entre fatos e valores. Essa transição não levou a um 
enfraquecimento da dicotomia fato-valor, mas sim se buscou justificar tal 
dualidade por meio de outros argumentos.  

Como pudemos ver ao longo da evolução teórica, a dicotomia fato-
valor sempre encontrou uma maneira de permanecer vigorando. Mas quais 
são esses motivos que ainda nos levam a traçar essa linha divisória? 
Primeiramente, existe a tendência de colocarmos os julgamentos 
valorativos fora da esfera da razão. Com efeito, é muito mais simples 
rotularmos algo como um “julgamento de valor”, e, portanto, classificarmos 
com apenas uma impressão subjetiva de alguém, do que fazer uma 
apreciação metafísica do que realmente somos, tentando verificar quais as 
implicações que resultam da valoração de uma determinada situação de 
fato. 
Considerações Finais 

Como pode ser inferido a partir dos argumentos apresentados ao 
longo do artigo, são inumeráveis os casos em que a ciência esteve 
impregnada de valores, e os cientistas mais do que “androides” capacitados 
a processar impressões puras, observacionais, verificáveis, e formular uma 
descrição limpa e perfeitamente objetiva do mundo, muitas vezes não 
conseguiram nem mesmo se esquivar das ideologias (hoje vistas como 
preconceituosas e discriminatórias) que permeavam seu tempo lógico 13. E 

																																																													
13 A craniologia de Morton, que através de estudos da fisiologia craniana, buscava justificar 
cientificamente a supremacia da raça branca e a inferioridade da raça negra, as teses que 
com base em estudos químicos hormonais, procuravam justificar a inferioridade feminina, as 
teses que tipificavam os homossexuais como portadores de doenças psicopatológicas, são 
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não fizeram mais do que emprestar o ‘jaleco’ científico das ciências neutras 
para essas mesmas crenças obtusas, que após esse ‘upgrade’, passaram a 
ser promovidas e legitimadas como conhecimento objetivo do mundo, 
formuladas em manuais, enciclopédias, teorias epistemológicas, essas que 
serviram de alicerce desde para justificar decisões políticas, prescrições 
médicas, orientações das mais diversas. Ou sejam: influenciaram o mundo 
real das formas mais inusitadas, como foi visto nos casos acima. 

Parece uma leitura pouco assertiva e muito míope, hoje, na égide do 
pensamento moderno, simplesmente tacharmos essas antigas teorias como 
pseudociência, após essas mesmas teorias terem influenciado a realidade 
por séculos, onde inúmeras gerações foram afetadas. Parece rasteiro, 
simplesmente afirmarmos que antes estávamos errados, pois fomos 
seduzidos, enganosamente por uma Bad Science, e que agora, finalmente, 
atingimos o status Good Science, com base na neutralidade, objetividade, e 
demais ‘requisitos’ para uma ciência verdadeira. Obviamente, os teóricos 
defensores dessas antigas teorias, se pretendiam neutros, isentos de 
valores, e acreditavam estar construindo uma ciência plenamente objetiva, 
genuína e fática acerca do mundo. Todavia, não estavam. Será que 
hodiernamente, conseguimos dar esse grandioso passo ascendente, e 
atingimos a neutralidade, a pureza descritiva do mundo? Ou será que daqui 
algumas gerações, perceberemos que estávamos enganados, iremos 
localizar com quais valores desviantes estávamos comprometidos e 
contaminados, e vamos redirecionar nossas buscas? Como foi defendido 
nesse artigo, muitos pensadores da filosofia da ciência (como Putnam), se 
negam a aceitar essas concepções reducionistas, e tentam desafiar os 
limites dessa perspectiva tão diminuta.  

Um desses, foi Thomas Kuhn em sua obra “A estrutura das 
revoluções científicas”14 – em especial sua tese da incomensurabilidade –  
que na mais ínfima das implicações, sugere que  repensemos nossa 
concepção usual de ciência: do desenvolvimento de nosso saber científico 
em geral, onde sobressai-se uma visão cumulativa, com base em critérios 
plenamente objetivos, racionais, neutros, imparciais, estes que elegem a 
mudança dos paradigmas, possibilitando que empiricamente, possamos 

																																																																																																																																	
alguns desses exemplos, que por limitação de espaço, não foi possível de serem expostos 
aqui, mas que em versões mais estendidas desse artigo, serão aprofundados para 
corroborar a tese defendida. 
14 KUHN, 2011. 
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evoluir nossa precisão epistêmica em correspondência com os fatos, com a 
verdade. 

Após uma leitura atenta da obra de Kuhn, é apostável que poucos 
são os que permanecem com uma visão ingênua como a descrita acima, no 
tocante ao desenvolvimento epistemológico da ciência, esta que pressupõe 
uma racionalidade apodítica como critério primado do conhecimento. 
Através dos inúmeros exemplos que Kuhn desenvolve ao longo da obra, 
torna-se difícil uma precipitada refutação da tese kuhniana de que o 
conhecimento científico é também determinado por fatores exteriores à 
esfera científica, não apenas critérios intra-científicos e objetivos. 

O próprio Kuhn rejeita as acusações de irracionalismo, relativismo, 
subjetivismo, etc, relatando os inúmeros equívocos interpretativos por 
partes de seus críticos. Aparentemente, invés de rejeitar radicalmente a 
racionalidade científica (como fez Feyerabend), Kuhn pretendia realizar um 
exame crítico da mesma, tendo como base, uma investigação profunda da 
história da ciência; esta que possibilita uma reavaliação não só da própria 
racionalidade científica, mas também da racionalidade humana. 

Ora, em última instância, que garantia há, de que o paradigma da 
física relativa einsteiniana (por ex.), não seja substituída por um paradigma 
incomensurável, assim como foi o caso da física mecanicista newtoniana? 
Esta última que ao longo dos séculos foi considerada irrefutável por muitos 
pensadores (ex. Ad nauseam podem ser citados), tamanha foi a precisão e 
genialidade deste paradigma. Com efeito, parece ser defensável que após 
cotejar atentamente os argumentos apresentados por Kuhn na Estrutura 
Das Revoluções científicas, talvez seja passível de considerarmos os 
paradigmas científicos, como incomensuráveis, ao menos em uma acepção 
mais moderada e menos radical. 

Em suma, como foi visto na primeira seção desse trabalho, Putnam 
nos aponta uma possível saída, e parece adequado, encerrar essas 
considerações, utilizando uma importante passagem, dele próprio, no último 
parágrafo de sua obra, “o colapso da distinção fato-valor”: 

Argumentei que mesmo quando os juízos de razoabilidade ficam 
tácitos, esses juízos são pressupostos pela investigação empírica. 
(Com efeito, os juízos de coerência são essenciais mesmo no nível 
observacional: devemos decidir em quais observações confiamos, 
em quais cientistas confiamos – em alguns casos, até mesmo em 
quais de nossas lembranças confiamos.) Argumentei que os juízos 
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de razoabilidade podem ser objetivos e que eles têm todas as 
propriedades típicas dos juízos de valor. Em suma, argumentei que 
meus professores pragmatistas estavam certos: “O conhecimento 
dos fatos pressupõe o conhecimento dos valores”. Mas a história da 
filosofia da ciência na última metade do século tem’ sido 
amplamente uma história das tentativas – algumas das quais 
risíveis, se a suspeição da própria ideia de justificação de um juízo 
de valor que subjaz a elas não tivesse implicações tão sérias – de 
evadir-se dessa questão. Aparentemente qualquer fantasia – a 
fantasia de fazer ciência usando apenas a lógica dedutiva (Popper), 
a fantasia de vindicar dedutivamente a indução (Reichenbach), a 
fantasia de reduzir a ciência a um único algoritmo simples (Carnap), 
a fantasia de selecionar teorias dado um conjunto misteriosamente 
disponível de “condicionais de observação verdadeiros” ou, 
alternativamente, “estabelecidos pela psicologia” (ambas de Quine) 
– é considerada preferível a ter de repensar todo o dogma (o último 
dogma do empirismo?) de que os fatos são objetivos e os valores 
são subjetivos e “nunca os dois se encontrarão”. É a esse repensar 
que os pragmatistas têm instado por mais de um século. Quando 
deixaremos de evadir-nos da questão e daremos ao desafio 
pragmatista a séria atenção que ele merece?15 

A solução, portanto não pode ser uma que envolva conceitos 
inexoráveis nem distinções filosóficas que sejam dirigidas à formação de 
dicotomias. Não devemos desistir da discussão racional nem procurar um 
conceito “absoluto” que seja aplicado somente em determinados contextos 
que afastam situações difíceis. Em conclusão, podemos dizer que somos 
tentados por várias razões a manter essa separação abrupta entre o que é 
fático-objetivo e o que é valorativo-subjetivo. Seja por motivos de ordem 
prática, funcional ou mesmo por comodidade filosófica, a busca por um 
conceito absoluto não pode sobrepujar os contextos e valores simplesmente 
para manter sua completude. Nesse sentido, Putnam parece ter algum 
acerto quando diz que a solução deve sempre ser buscada de forma 
democrática, cooperativa e falível. 

Ainda assim, alguns críticos, teimosamente, poderiam objetar, 
dizendo: mas ao fazermos isso, ou duas sou uma, ou elevamos o estatuto 
dos juízos de valores, ou rebaixamos os juízos da ciência. Ou ainda: 

																																																													
15 PUTNAM, 2008, p.192. 
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rebaixamos ambos. Todavia, será que ao nos depararmos, p. ex. com 
sentenças imbuídas de conceitos éticos espessos, como “Hitler era 
perverso e cruel”, ou “a escravidão foi injusta e nefasta” entramos em 
contato com enunciados tão mais empobrecidos e destituídos de significado 
e de racionalidade, do que p. ex. enunciados como “A ‘descoberta’ dos 
elementos subatômicos como o bóson de Higgs, o gluón, o Quark, o 
neutrino, e o Gráviton, explicam uma pequena parte de tudo o que existe”? 
Não parece ilógico e contra intuitivo a cruzada remanescente do 
positivismo, que ainda hoje segue a relegar todos juízos de valores, toda 
ética, a lata de lixo da irracionalidade, da subjetividade, enquanto ofusca e 
nega, forçosamente, os próprios valores constituintes de sua própria 
estrutura conceitual? Enfim, as perguntas são mais importantes que as 
respostas, e aqui, sem nenhuma pretensão de querer esgotar a discussão 
no assunto, meu intento foi ao menos colocar uma ‘pulga atrás da orelha’, 
para desconfiarmos, minimamente, da zona de conforto que a dicotomia 
fato-valor advoga nos confortar, e que ela, nem por um momento, resolve 
todos problemas epistemológicos existentes. Pelo contrário, melhor do que 
isso, talvez ainda seja menos contraproducente, descermos dos “tamancos” 
presunçosos que ela [a teoria dicotomista] nos coloca, e voltarmos as 
questões socráticas, de que talvez, na verdade saibamos muito pouco, ou 
quase nada acerca da realidade. 
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