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Resumo 

 
MIRANDA, John Florindo de. Da lei natural como fundamento supramoral da 

ação humana em John Finnis: considerações sobre metodologia, teoria 

normativa e aspectos fundacionais. 2015. 212f. Dissertação (mestrado) – 

Programa de Pós-Graduação em Filosofia, Linha de Pesquisa: Direito, Sociedade e 

Estado. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 

Na concepção jusnaturalista tomista de John Mitchell Finnis, os fundamentos da 

ação humana são explicados pelos primeiros princípios da lei natural. Em verdade, 

esses primeiros princípios são diretivas primárias a bens humanos básicos – bens 

fundacionais inerentes à razão de todo ser humano. Portanto, a lei natural advogada 

por Finnis constitui-se como uma concepção de bem abrangente. Para o autor, 

ademais, os bens humanos básicos da lei natural são pré ou “supramorais”, pois 

constituem a matriz normativa sob a qual todos os juízos morais se fundam. Por 

conseguinte, os valores morais em sua totalidade e a justificação de todas as 

instituições sociais, políticas e jurídicas estão fundadas sob aqueles primeiros 

princípios da lei natural. Enquanto fundacionais e inteligíveis, tais princípios 

fornecem os pontos de inteligibilidade que dão sentido à ação humana (algo que os 

sentimentos sozinhos não poderiam fazer), constituindo, assim, uma concepção 

fundacional de razão prática. A proposta, aqui, é investigar aqueles primeiros 

princípios da lei natural visando estabelecer uma aproximação sobre a metodologia 

filosófica, a teoria normativa e a concepção ética fundacional nas quais eles estão 

circunscritos. Nossa intenção básica é a de apresentar a concepção de lei natural de 

Finnis como uma alternativa consistente e plausível no atual debate da filosofia 

moral. Cremos que sua metodologia normativo-descritiva (isto é, que parte da 

normatividade, mas que não desconsidera a descritividade da ação, abrindo-se para 

ciências descritivas como a antropologia e a sociologia) da ação livre, sua 

explicação da moralidade em princípios pré ou supramorais e sua visão de 

inteligibilidade da ação (isto é, do sentido que a lei natural, enquanto uma lei da 

inteligência humana confere à ação) são pontos que testemunham 

consideravelmente em prol do potencial ético da teoria de John Finnis.  

Palavras-chave: Lei Natural. John Finnis. Fundamentação Ética. 



 
 

Abstract 

 
MIRANDA, John Florindo de. Da lei natural como fundamento supramoral da 

ação humana em John Finnis: considerações sobre metodologia, teoria 

normativa e aspectos fundacionais. 2015. 212f. Dissertação (mestrado) – 

Programa de Pós-Graduação em Filosofia, Linha de Pesquisa: Direito, Sociedade e 

Estado. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 

In the John Finnis’s thomistic conception of natural law, the foundations of human 

action are explained by the first principles of natural law. In fact, these first principles 

are primary directives to the basic human goods - foundational goods of the reason 

of every human being. Therefore, the natural law as exposed by Finnis was set as a 

comprehensive conception of good. For the author, in addition, the basic human 

goods of natural law are pre or "supra moral" and constitute the matrix rules under 

which all moral judgments are grounded on. So, moral values in its totality as well the 

justification of all social institutions, political and legal, are founded upon those first 

principles of natural law. While foundational and intelligible, these principles provide 

intelligibility points that give meaning to human action (something that feelings alone 

could not do), thus constituting a foundational conception of practical reason. Our 

proposal here is to investigate those first principles to establish an approach on the 

philosophical methodology, normative theory and ethics foundational concept that 

they implicate. Our basic intention is to present the Finnis’s natural law account as a 

consistent and plausible alternative in the actual debate of moral philosophy. We 

believe Finnis’s normative-descriptive methodology (that is, the normative being a 

point of departure but, at same time, not suppressing the descriptive aspect of the 

action, allowing the link with descriptive sciences such as anthropology and 

sociology) of free action, explanation of the morality by pre or supra moral principles 

and notion of intelligibility of the action (that is, of the point natural law as a law of the 

intelligence gives to the action) are points that speaks considerably in favor of the 

ethical potential of his theory.   

 Key-words: Natural Law. John Finnis. Ethical Foundation. 
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Introdução 
 
 
 

John Mitchell Finnis (1940-) tem sido saudado como o principal teórico da 

revitalização contemporânea do direito natural. Sua teoria foi desenvolvida em 

parceria com Germain Grisez e Joseph Boyle, e marca um novo paradigma na 

tradição jusnaturalista (e mesmo na filosofia jurídica atual). Seu mérito se dá 

especialmente pela retomada e atualização das teses clássicas de Platão, 

Aristóteles e Tomás de Aquino sobre a lei ou direito natural. A opus magnum de 

John Finnis, cuja publicação data de 1980, foi intitulada “Lei Natural e Direitos 

Naturais”. Esta obra já é considerada um clássico na tradição jurídico-filosófica 

contemporânea; e a história de seu desenvolvimento sintetiza a própria biografia 

intelectual do autor, a qual se constituiu através de duas influências fundamentais, a 

saber: o positivismo jurídico analítico de Herbert Hart e o tomismo de Germain 

Grisez1. Com efeito, as principais influências e inspirações de John Finnis são: 

Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino, Herbert Hart e Germain Grisez (FINNIS, 

2007a, p. 12). 

O resultado destas (e de outras) incursões teóricas foi uma versão própria da 

teoria clássica do direito natural2. Não obstante seu viés jurídico, essa teoria 

apresenta uma fundamentação ética cuja estratégia metodológica, normativa e 

fundacional3 oferecem novos horizontes para a tradição de filosofia política e moral 

                                                           
1
 Já no prefácio da obra Lei Natural e Direitos Naturais (1980), a primeira grande obra do autor, John 

Finnis reconhece o seu débito para com ambos os autores, Hart e Grisez. Pois ele afirma que a obra 
tem suas raízes na “jurisprudência analítica”, cujo grande representante é Hart; e também que a 
teoria ética desenvolvida na mesma é baseada diretamente no trabalho de Germain Grisez. (FINNIS, 
2007a, p. 12-3) Quanto a tal obra, a propósito, é importante destacar desde já que a mesma ganhou 
uma segunda edição em 2011 pela Oxford University Press (pois a primeira edição foi empreendida 
pela Clarendon Press), a qual contém um pós-escrito de extrema importância para a compreensão do 
pensamento maduro de Finnis. Nesse pós-escrito, o autor teve a oportunidade de fazer uma série de 
explicações, correções e acréscimos ao conteúdo da primeira edição da obra (1980). Trata-se, 
portanto, de uma leitura imprescindível para compreender os avanços e os limites da teoria 
desenvolvida inicialmente em Lei Natural e Direitos Naturais. 
2
 Uma vez que os termos “lei natural” e “direito natural” são intercambiáveis no pensamento de John 

Finnis, este trabalho também os utiliza assim. Uma explicação mais pontual quanto a isto aparecerá 
na seção 1.2.1 do presente capítulo. 
3
 A palavra “fundacional” é usada, aqui, para designar o modelo de justificação epistêmica chamado 

de “fundacionismo” ou “fundacionalismo”. Esse modelo remonta à ideia platônica de Bem como 
fundamento de todo o conhecimento, mas ganha sua versão clássica no cogito cartesiano como 
fundamento autoevidente das ciências. Em verdade, há muitas variantes de teorias fundacionistas. 
No entanto, todas elas afirmam ao menos que: (i) o conhecimento só pode ser justificado mediante 
crenças básicas que são autojustificadas ou autoevidentes (isto é, crenças que não são justificadas 
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contemporânea. Este trabalho propõe uma investigação sobre esses fundamentos 

éticos, os quais residem nos primeiros princípios da lei natural. Nossa intenção é a 

de elucidar o papel fundacional e estrutural desses princípios na ação humana como 

os fulcros pré ou “supramorais” da mesma. Enquanto tais, esses princípios 

estabelecem a matriz normativa primária sob a qual as questões morais se 

desenvolvem. Em verdade, Finnis costuma dizer que, enquanto pré ou 

“supramorais”, esses princípios básicos possuem uma conotação moral apenas 

incipiente. Sua tarefa não é apontar o que é certo ou errado, justo ou injusto, etc. 

Antes, o que eles fazem é fornecer o ponto de inteligibilidade da ação através da 

diretividade a certos bens inteligíveis (isto é, bens estruturais concebidos pela 

inteligência).  É por isso que eles estão, de certa forma, em um domínio mais básico 

do que aquele dos juízos morais. 

Com efeito, pretendemos, aqui, sondar as principais estratégias teóricas por 

trás dessa concepção de primeiros princípios da lei natural. A ideia é, 

fundamentalmente, elucidar tal concepção como uma concepção racional de bem, 

estabelecendo um contraponto com as atuais tendências éticas que desacreditam o 

papel da razão na fundamentação da ética4. O foco do trabalho é, portanto, 

metodológico e epistemológico. Ademais, como nosso interesse é fundacional e 

estrutural, deixamos de lado as questões morais que surgem a partir daqueles 

princípios, isto é, as questões sobre a razoabilidade das escolhas e das disposições 

humanas. Da mesma forma, não trabalhamos as questões políticas e jurídicas do 

pensamento do autor. Nosso foco é, reafirmando, nos princípios fundacionais que 

dão suporte para todas essas questões.  

Trata-se, em suma, de um trabalho sobre a fundamentação ética do 

pensamento jusnaturalista de John Finnis – um trabalho que intenta elucidar as 

principais questões metodológicas, normativas e fundacionais circunscritas na 

mesma. Dito isso, passamos agora a uma exposição sobre a trajetória intelectual de 

                                                                                                                                                                                     
por meio de nenhum processo dedutivo ou inferencial); de modo que, enquanto tais, (ii) essas 
crenças estão na base de toda a cadeia inferencial do conhecimento, impedindo o regresso ao infinito 
e explicando as demais crenças que seguem delas.  Laurence BonJour (1986, p. 95) oferece uma 
definição genérica de fundacionismo consideravelmente útil, a qual diz que: “[...] a tese central do 
fundacionismo epistemológico, tal como eu o entenderei aqui, é a alegação de que certas crenças 
empíricas possuem um grau de justificação ou de garantia (warrant) epistêmica que não depende, 
nem inferencialmente nem de outra maneira, da justificação de outras crenças empíricas, mas que 
são, ao invés disso, de alguma maneira, imediatas ou intrínsecas.” 
4
 Desde já, é importante deixar claro que, no pensamento de John Finnis, não há distinções 

relevantes entre os significados e usos dos termos “ética” e “moral” (2012, p. 1, N.T.). 
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John Finnis, a fim de elucidar o percurso que foi responsável pelo desenvolvimento 

de suas ideias. Essa exposição, nestes termos, é particularmente importante nesta 

introdução em razão de o pensamento de John Finnis ser ainda pouco conhecido no 

Brasil. Feito isso, explicaremos a estrutura do trabalho de forma mais detalhada do 

que o esboço feito acima.  

John Finnis começou a assimilar a tradição do direito natural já no final de sua 

graduação em direito, em Adelaide (Austrália), por volta de 1960 (2011e, p. 415-6). 

Esse processo se estendeu até seus estudos de doutorado, os quais foram 

realizados na Universidade de Oxford entre 1962-5, sob a orientação do grande 

jusfilósofo inglês H. L. A. Hart (Ibidem, p. 414-5)5. Este último havia recentemente 

publicado sua principal obra: The Concept of Law (1961), a qual trouxe uma 

perspectiva inteiramente nova acerca do positivismo jurídico, projetando Hart para 

uma posição de destaque na tradição jurídico-filosófica do mundo anglo-saxão. 

Naquela obra, Hart deixou para trás o voluntarismo de Bentham e Austin, e também 

o formalismo de Kelsen, assumindo que a positividade adequada da lei depende de 

certas razões que as pessoas têm para agir, e não apenas da vontade de um 

soberano ou da racionalidade interna do direito. Tal como Hobbes, Hart aponta a 

busca pela sobrevivência como a principal necessidade e razão prática humanas. 

Em suma, Hart entendia que o ponto de vista validador do direito deveria ser o ponto 

de vista “interno”, isto é, o ponto de vista das razões e necessidades práticas que 

movem os indivíduos a agir em conformidade com a lei (FINNIS, 2011d, p. 36-41). 

Essa perspectiva constituiu o que se convencionou chamar de “positivismo 

analítico”, sendo fundamental na formação de John Finnis (KEOWN; GEORGE, 

2013, p. 5). 

John Finnis gozou, portanto, da oportunidade de estudar com o grande nome 

da filosofia jurídica daquele momento, podendo assimilar a ruptura do positivismo 

analítico de Hart com o de seus antecessores. Ao mesmo tempo, o jusfilósofo 

australiano aprofundava suas investigações sobre direito natural e filosofia do direito 

em geral. Essas investigações abarcavam fundamentalmente autores tais quais: 

Platão, Aristóteles e Tomás de Aquino – além do próprio Hart, e também Austin, 

Bentham e Kelsen. Como é tradicional da formação filosófica e jurídica em Oxford, o 

contato que John Finnis teve com Hart não o permitiu apenas gozar de uma 

                                                           
5
 O título da tese de doutorado de Finnis é: “The Idea of Judicial Power”. 
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aproximação com o positivismo analítico, mas o proporcionou também uma 

formação consistente no pensamento clássico de Platão e Aristóteles. Essa 

formação clássica, ademais, reforçava seu interesse em Tomás de Aquino. 

Desde o final de sua graduação, John Finnis já vinha lendo Tomás de Aquino 

(2011e, p. 415). Em seu último ano de doutorado (1965), o autor então se deparou 

com o seguinte texto de Germain Grisez: The First Principle of Practical Reason: A 

Commentary on the Summa Theologiae, 1-2 Question 94, Article 2 (KEOWN; 

GEORGE, 2013, p. 2). Este texto trazia um ponto de vista completamente novo 

sobre a doutrina da lei natural de Tomás de Aquino (a qual está presente 

explicitamente no “tratado da lei” da Suma Teológica – questões 94-7 da parte I-II), 

sendo o marco inicial da teoria que Finnis viria a desenvolver com Germain Grisez e 

Joseph Boyle. O contato com esse texto foi crucial para a compreensão que John 

Finnis estava buscando sobre Tomás de Aquino e sobre o direito natural como um 

todo, a ponto de Finnis vir a assumir a leitura de Grisez em sua principal obra, Lei 

Natural e Direitos Naturais –  o que ele reconhece no prefácio da mesma: “Minha 

dívida com Germain Grisez é reconhecida da mesma forma, mas requer se 

mencionada explicitamente aqui.”, diz Finnis (2007a, p. 12)6. Mas qual era a 

novidade daquele texto de Germain Grisez? 

A proposta de Grisez era provar pelo menos duas coisas, a saber: (i) que as 

interpretações modernas e contemporâneas da lei natural de Aquino se equivocam 

ao compreender o primeiro princípio da lei natural como uma ordem ou comando; e 

(ii) que o primeiro princípio da razão prática corresponde ao primeiro preceito da lei 

natural, o que demanda compreender que o “bem” não diz respeito inicialmente à 

avaliação moral, mas apenas à inteligibilidade da ação humana. Assim, o primeiro 

foco de Grisez é na interpretação do primeiro princípio da lei natural (“bonum est 

faciendum et prosequendum, et malum vitandum”7) de Aquino como um comando, 

                                                           
6
 E continua, afirmando que: “A teoria ética apresentada nos capítulos III-V e os argumentos teóricos 

nas seções VI.2 e XIII.2 são baseados diretamente em meu entendimento da vigorosa re-
apresentação e do desenvolvimento muito substancial que ele fez dos argumentos clássicos a 
respeito dessas questões.” (FINNIS, 2007a, p. 12-3) 
7
 John Finnis segue a tradução que Germain Grisez realizou do latim para o inglês, a saber: “Good is 

to be done and pursued, and bad is to be avoided” (FINNIS, 1998, p. 86; GRISEZ, 1965, p. 168). Jose 
Reinaldo de Lima Lopes, ao traduzir o artigo de Grisez para o português, optou por uma tradução não 
literal, a saber: “O bem há de ser feito e buscado, e o mal há de ser evitado” (GRISEZ, 2007, p. 180). 
Já a tradução de Leandro Cordioli (com revisão técnica de Elton Somensi de Oliveira) do verbete 
“Aquinas’ Moral, Political, and Legal Philosophy” publicado em 2005 pela The Stanford Encyclopedia 
of Philosophy (http://plato.stanford.edu/archives/sum2014/entries/aquinas-moral-political), cujo título 
em português foi alterado para: “Direito natural em Tomás de Aquino: sua reinserção no contexto do 

http://plato.stanford.edu/archives/sum2014/entries/aquinas-moral-political
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tal como: “faz o bem e evita o mal”. Os defensores dessas simplificações entendem 

que tal comando foi colocado por Deus na consciência do homem, de modo que 

este último deve consultar sua natureza para saber o que é o bem. Se algo não se 

ajusta à sua natureza, então é um mal e deve ser evitado. (GRISEZ, 2007, p 179-

80). 

Grisez procede em mostrar que essa simplificação do primeiro princípio da lei 

natural não condiz com os propósitos normativos e fundacionais que Tomás de 

Aquino tinha em mente em ST, I-II, q. 94, a.2. Ao identificar o primeiro princípio da 

razão prática com o primeiro preceito da lei natural, seu propósito é mostrar que a 

fórmula “o bem há de ser feito e buscado, e o mal há de ser evitado” é 

substancialmente diferente do comando “faz o bem e evita o mal”, pois cada uma 

delas diz respeito a um contexto (a primeira, ao contexto “pré-moral”, ao passo que a 

segunda, ao contexto propriamente moral).    

Com efeito, a partir daquela simples questão semântica, Grisez vai 

apresentando (ou, como diz Finnis, “re-apresentando”) ao leitor o que seria a 

concepção de razão prática presente na doutrina da lei natural de Aquino. Os 

desdobramentos dessa análise culminam, entre outras coisas, na recusa da ideia 

comum de que a lei natural de Aquino é uma doutrina derivada ou inferida de uma 

concepção prévia de natureza humana8. Segundo esta visão, os preceitos da lei 

natural de Aquino referem-se à essência da natureza humana, sendo, portanto, 

primariamente ontológicos. Evidentemente, tal visão implica em uma compreensão 

dos preceitos da lei natural como proposições teóricas (isto é, descritivas) sobre a 

natureza humana. No entanto, a reivindicação de Grisez é que a lei natural deve ser 

entendida, ao invés disso, como um conjunto de proposições práticas, normativas, 

                                                                                                                                                                                     
juspositivismo analítico” apresenta uma tradução direta, a saber: “O bem é para ser perseguido e 
feito, e o mal evitado” (FINNIS, 2007b, p. 34). A opção pela tradução direta é justificada em nota 
prévia de tradução e revisão, por Elton Somensi de Oliveira, com o argumento de que “é-para-ser” 
resguarda o sentido da expressão latina (Ibidem, p. 10). Usaremos, neste trabalho, tanto “O bem há 
de ser...” quanto “O bem é para ser” (is to be) quando nos referirmos àquele princípio básico da lei 
natural. Sabemos, no entanto, que esta é uma questão aberta à discussão. 
8
 É comum se atribuir a raiz moderna dessa visão a Jaques Maritan, principalmente a partir das teses 

de sua grande obra Man and the State. Alguns exemplos de filósofos contemporâneos que a 
defendem são: Anthony Lisska, Heinrich Rommen, Henry Veatch, Ralph McInerny, Russell Hittinger e 
Benedict Ashley. Para as principais obras jusnaturalistas desses autores, ver: LISSKA, 1996; 
ROMMEN, 1947; VEATCH, 1971; MCINERNY, 1992; HITTINGER, 1987; ASHLEY, 1996. Finnis 
desfere muitas críticas a esses pensadores ao longo de toda sua obra. Dois exemplos paradigmáticos 
são: FINNIS, John. Natural Law and the “Is – Ought” Question: An Invitation to Professor Veatch. 
Catholic Lawyer, v. 26, p. 266–77, 1981; FINNIS, John. The Basic Principles of Natural Law: A Reply 
to Ralph McInerny. Charles E. Curran e Richard A. McCormick (eds.). Mahwah, N.J.: Paulist Press, 
1991, p. 157–70. (este último escrito em parceria com Germain Grisez) 
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isto é, proposições sobre o que é para ser feito (is to be done), e não como um 

conjunto de proposições teóricas sobre a essência humana, sobre o que o homem é 

(GRISEZ, 2007, p. 192, 205).  

O entendimento da lei natural como uma lei essencialmente prática, 

normativa, conduz a uma visão completamente diferente daquela comumente 

atribuída à mesma: não se trata mais de concebê-la como uma concepção 

ontológica de natureza humana, mas, antes, como o fundamento normativo e 

racional de toda ação humana. Também não se trata de compreendê-la como uma 

concepção metafísica ou cosmológica sobre a realização/conformação do homem 

frente a uma lei inerente ao cosmos – tal como queriam, por exemplo, os estoicos 

(FINNIS, 2007a, p. 356-7). Por conseguinte, não seria o caso de associar 

proposições tais como: “Todos os homens se inclinam ao bem; logo, o bem deve ser 

realizado e buscado”, ou então: “A natureza do cosmos aponta para o bem; logo, 

deve-se fazer o bem”, a proposições da lei natural tomista (Ibidem, p. 45, 74; 2011a, 

p. 6). Ao contrário, a forma proposicional mais fundamental da lei natural é: “O bem 

é para ser buscado e realizado, e o mal evitado” (bonum est faciendum et 

prosequendum, et malum vitandum), e ela refere-se, em si mesma, somente ao que 

deve ser feito – e nada mais. Finnis e Grisez fazem questão de enfatizar que as 

formas latinas gerundivas “faciendum et prosequendum... et vintandum...” indicam 

claramente o aspecto diretivo do que “é-para-ser-feito” (“is-to-be-done”), conduzindo, 

deste modo, não a uma estimativa do que será (will be), mas do que deve ser (ought 

to be) (FINNIS, 1998, p. 86).  

Ao superar as leituras ontológicas e cosmológicas da lei natural, Grisez logrou 

afastar o jusnaturalismo tomista da famosa “falácia naturalista” ou Lei de Hume, a 

saber: a passagem logicamente inconsistente da ordem teórico-descritiva (ser) para 

a ordem prático-normativa (dever-ser). Esta inconsistência lógica significa 

basicamente o seguinte: do fato de uma determinada coisa ser de tal forma, não se 

segue logicamente que ela deva ser assim, ou que a partir desta descrição (ser) 

possam ser deduzidas normas sobre como outras coisas devem ou deveriam ser. 

Logo, é logicamente inconsistente deduzir um “deve” de um “é”. Segundo Grisez e 

Finnis, a doutrina da lei natural tomista é isenta desta falácia, pois não parte de 

descrições (seja da natureza do homem ou do cosmos) para afirmar seus preceitos 

(FINNIS, 2007a, p. 44-5, 56-7). Os preceitos da lei natural são, pelo contrário, 

“diretivas” da razão prática, isto é, princípios normativos primários da razão que 
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orientam, dirigem a pessoa ao bem a ser realizado na ação (Ibidem, p. 52). Como 

diz Finnis: 

 
 

Para Tomás, por outro lado, o que é decisivo, ao se discernir o conteúdo do 
direito natural, é o entendimento das formas básicas de bem-estar humano 
(ainda não morais) como fins ou oportunidades desejáveis e potencialmente 
realizáveis e, dessa forma, como coisas a serem buscadas e realizadas na 
ação, ação para a qual a pessoa já está começando a se orientar nesse 
próprio entendimento prático. (FINNIS, 2007a, p. 55) 

 
 
Não obstante, e como já mencionamos acima, naquele mesmo texto de 1965, 

Grisez também buscou refutar a ideia de que os preceitos da lei natural de Tomás 

de Aquino devem ser encarados como mandamentos ou imperativos morais, 

alegando que tais preceitos são, na verdade, pré ou supramorais. Esta é, sem 

dúvidas, uma das grandes conquistas filosóficas de Grisez, e é, igualmente, uma 

das teses das quais John Finnis mais se beneficiou para construir sua própria versão 

da leitura de Grisez. Dizer que os preceitos da lei natural são pré-morais significa 

dizer que eles apenas evidenciam e dirigem a pessoa às formas básicas de bem da 

ação, conferindo inteligibilidade (sentido, finalidade) à mesma. Sob esta perspectiva, 

aqueles preceitos não são ainda princípios que discriminam as maneiras corretas 

(morais, razoáveis) de escolher e fomentar esses bens. Os bens humanos básicos 

aos quais os preceitos da lei natural dirigem não são, portanto, propriamente morais, 

mas apenas finalidades “naturais” de toda ação9. Em virtude disso, tais preceitos 

                                                           
9
 Em Lei Natural e Direitos e Naturais (1980), Finnis propôs uma lista com sete bens humanos 

básicos, a saber: vida, conhecimento, jogo, experiência estética, sociabilidade (amizade), 
razoabilidade prática e religião (2007a, p. 91-5). Entretanto, esta primeira lista foi sendo modificada 
pelo autor ao longo do tempo. Finnis considera sua lista de bens humanos básicos como uma lista 
aberta, pois é possível que venhamos a nos aperceber de outros aspectos do bem-estar humano que 
são básicos e irredutíveis (2007a, p. 95-6). As alterações mais significativas em sua lista inicial foram 
basicamente três, a saber, quanto ao casamento, à experiência estética e ao jogo, e podem ser 
resumidas como segue. (i) O bem humano básico vida, que inicialmente incluía a transmissão da vida 
através do casamento entre macho e fêmea, deixou de englobar tal relação marital e procriativa; pois 
Finnis passou a entendê-la como tendo um ponto próprio de inteligibilidade e basicalidade que é 
distinto da vitalidade humana, o qual pode ser entendido como o bem humano básico “casamento” 
(um estado de coisas complexo que abarca a geração e o cuidado da prole, bem como a relação dos 
cônjuges entre si). Essa mudança aparece em Aquinas: Moral, Political, and Legal Theory (1998), 
obra em que o autor fornece pela primeira vez uma explicação sistemática do bem humano básico 
casamento como um aspecto irredutível do bem-estar humano (FINNIS, 1998, p. 143-54). Assim, o 
autor empreendeu uma distinção no interior do bem humano básico vida, tornando o casamento um 
bem diferente deste último. (ii) Na obra Nuclear Deterrence, Morality and Realism (1987), Finnis 
revisa o bem humano básico inicialmente apresentado como “jogo” (play), afirmando que, na 
realidade, o bem humano básico que há nas performances humanas pode ser “sério”, sendo neste 
caso o bem da “excelência no trabalho”, ou “lúdico”, como ocorre nos diversos tipos de jogos e 
atividades lúdicas nas quais os seres humanos se engajam inteligentemente (1987, p. 279-80; 2011e, 
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devem ser encarados como os fundamentos inteligíveis e normativos sob os quais a 

moralidade se estabelece. É por isso que eles são pressupostos em todas as ações 

humanas, quer sejam elas moralmente louváveis ou não – eles são, pois, princípios 

que, enquanto princípios gerais (in universali), não podem ser eliminados do coração 

humano (FINNIS, 2007a, p. 41; 2011a, p. 149, n. 15)10.  

Quanto aos princípios morais que decorrem da lei natural, Tomás de Aquino 

parece não ter se preocupado em oferecer uma concepção filosófica a respeito dos 

mesmos (FINNIS, 2007a, p. 56). Em verdade, para Aquino, a moralidade da lei 

natural é tipificada pelo Decálogo, cujo princípio mais básico é aquele que diz que 

“Deve-se amar o próximo como a si mesmo” (FINNIS, 2007b, p. 42-3). Entrementes, 

em termos filosóficos (e não teológicos), é patente para Finnis e Grisez que os 

princípios propriamente morais serão oriundos de algum processo de derivação a 

partir dos preceitos da lei natural (Ibidem, idem; FINNIS; GRISEZ; BOYLE, 1987, p. 

282-3). Contudo, tanto esse processo de derivação, quanto os princípios que dele 

decorrem, não foram filosoficamente esclarecidos por Aquino, o que constitui uma 

grande lacuna em sua doutrina jusnaturalista (FINNIS, 2011a, p. 208). Para resolver 

esse problema, Grisez formulará em outros trabalhos (e com a colaboração de Boyle 

e Finnis) uma série de “modos de responsabilidade”, que são princípios de transição 

entre os bens pré-morais da lei natural e as regras e normas morais específicas 

(FINNIS, 2012, p. 70-2). Com efeito, a ideia básica é que esses modos de 

responsabilidade especificariam as formas corretas de escolher os bens aos quais a 

lei natural dirige a pessoa (FINNIS, 2011a, p. 141). Assim, a leitura de Grisez e 

Finnis sobre a lei natural de Aquino postula uma divisão analítica entre seus 

princípios “pré-morais” e princípios propriamente morais.   

Em suma, podemos entender que o mérito de Germain Grisez no texto “The 

First Principle of Practical Reason” (1965) foi o de “re-apresentar” a concepção de lei 

natural de Tomás de Aquino como uma concepção fundacional de razão prática, 

                                                                                                                                                                                     
p. 448). Deste modo, a mudança ocorrida foi que o autor especificou dois “níveis” ou “tipos” de 
excelência na performance, sofisticando sua ideia inicial de “jogo”. (iii) Por fim, algo semelhante 
ocorreu com os bens humanos básicos “conhecimento” e “experiência estética”, os quais, em uma 
série de artigos publicados pelo autor a partir da década de 1990, passaram a ser apresentados 
como bens correlatos. De forma semelhante à excelência na performance, Finnis passou a entender 
a experiência estética como um tipo de conhecimento, com a diferença de que se trata, antes de 
tudo, de uma experiência (na qual a sensibilidade está incluída). A experiência estética seria a face 
“sensível” do conhecimento da realidade; seria o bem que há na experiência temos frente às formas 
belas que o conhecimento da realidade evidencia. Maiores detalhes sobre os bens humanos básicos 
serão fornecidos na seção 1.2.3.1 do presente trabalho. 
10

 A frase é extraída de: ST I-II, q. 94, a.6. 
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afastando-se, deste modo, das interpretações ontológicas da mesma11. A leitura que 

Germain Grisez faz de Aquino certamente não se reduz a uma exegese. Como 

observa Finnis (1998, p. viii-ix), Grisez compreende a lei natural tomista como “[...] 

um ponto de partida para um tratamento filosófico autônomo [free-standing] da teoria 

ética.”12. Finnis, por seu turno, foi convencido por essa visão, se beneficiando 

grandemente da mesma para formular sua própria versão do direito natural tomista, 

a começar por Lei Natural e Direitos Naturais (1980), e, posteriormente, em obras 

tais quais: Fundamentos de Ética (1983), Aquinas (1998) e seus Collected Essays 

(2011)13. O autor ainda escreveu uma de suas obras mais notórias com Grisez e 

Boyle, a saber: Nuclear Deterrence, Morality and Realism (1987). 

 Podemos entender que o mérito de John Finnis foi incorporar a leitura tomista 

de Grisez à vasta gama de temas da filosofia política e jurídica contemporânea, 

apresentando à tradição uma “nova” concepção de direito natural “clássico” – uma 

concepção agora despida das recorrentes acusações de inconsistência e 

obscuridade14. A incursão nessa gama de temas teve, obviamente, Herbert Hart 

como personagem principal. Mas não só isso: a partir de 1967, quando já era colega 

de Hart em Oxford, Finnis começa a ministrar uma série de cursos sobre teoria geral 

do direito e filosofia do direito que serão fundamentais para o amadurecimento e 

desenvolvimento das ideias apresentas em Lei Natural e Direitos Naturais (2011e, p. 

414-5). Os cursos versavam fundamentalmente sobre Austin, Kelsen e Hart. 

Ademais, eles não foram ministrados apenas na Universidade de Oxford, mas 

também na Universidade de Adeleide (University of Adelaide), na Austrália, seu país 

natal. Com efeito, a investigação desses (e de outros15) autores proporcionou a 

                                                           
11

 Grisez ainda “re-apresenta” muitos outros pontos do direito natural tomista que serão fundamentais 
para a teoria que ele desenvolve com Finnis e Boyle, como, por exemplo: a tese de que os preceitos 
da lei natural dirigirem a pessoa a bens humanos básicos que são tanto autoevidentes (per se nota ) 
quanto indemonstráveis (indemonstrabilia), tese que leva a concebê-los como sendo objetivamente 
incomensuráveis (isto é, isentos de alguma hierarquia simples e objetiva sobre a sua “bondade”); e o 
desenvolvimento do argumento de Tomás de que os preceitos da lei natural são apreendidos pelo 
intelecto “por indução de princípios” (o que, conforme a explicação de Finnis, ocorre através de um 
ato não-inferencial de insight – um ato completamente original e espontâneo da inteligência humana). 
12

 No original: “[…] a point of departure for a free-standing philosophical treatment of ethical theory.”  
13

 A coletânea intitulada “The Collected Essays of John Finnis” foi publicada em 2011, pela Oxford 
University Press, contendo cinco volumes (com 122 ensaios) que sintetizam e esquematizam de 
forma temática o pensamento do autor. Os volumes são os seguintes: I. Reason in Action; II. Intention 
and Identity; III. Human Rights and Common Good; IV. Philosophy of Law; V. Religion and Public 
Reasons. 
14

 O capítulo II da Primeira Parte de Lei Natural e Direitos Naturais, intitulado “II. Imagens e Objeções” 
oferece vigorosos argumentos em prol dessa “desmistificação” do direito natural. 
15

 Por exemplo: Weber, Eric Voeglin, Leo Strauss, Shakespeare, Grotius, Cícero, Agostinho, Hobbes, 
Locke, Hume, entre outros. 
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Finnis um grande aparato conceitual em filosofia jurídica, aparato esse do qual ele 

se vale para incrementar a leitura de Grisez sobre Tomás de Aquino.  

Assim, embora John Finnis tenha alcançado um patamar de originalidade em 

Lei Natural e Direitos Naturais (que é fruto de mais de treze anos de pesquisa e 

ensino em direito e em filosofia) e em toda sua obra, é fato que ele possui um 

grande débito com todas essas aproximações teóricas, principalmente com as que 

tocam a Grisez e Hart. 

Mas Finnis não quitou esse débito apenas com agradecimentos e menções 

em prefácios e notas de rodapé. Sua obra serviu para formar toda uma nova 

geração de teóricos jusnaturalistas, os quais passaram a tomar sua teoria (na 

verdade não apenas sua, mas também de Germain Grisez e Joseph Boyle) como 

um novo paradigma dentro do direito natural. Entre estes, os mais notórios são: 

Robert George, William May, Patrick Lee e Christopher Tollefsen. A conjunção de 

todos esses autores em torno da mesma teoria (variando muito pouco de um autor 

para outro) acabou formando o que se convencionou chamar de: “New School of 

Natural Law” ou “New Natural Law Theory” ou, simplesmente, “New Natural Law”16. 

Pela amplitude e vigor de sua obra, John Finnis tem sido reconhecido como o 

principal representante dessa “nova” escola.  

Essa amplitude e vigor se dão principalmente em virtude de seu pensamento 

não se apresentar apenas como uma filosofia jurídica, mas também, e sobretudo, 

como uma filosofia prática aos moldes clássicos de Platão, Aristóteles e Tomás de 

Aquino. Em verdade, o pensamento de Finnis deve ser encarado como uma 

retomada do ideal clássico de “bem humano” e de “boa vida”, o que o autor sintetiza 

na expressão “florescimento humano” (human flourishing) – uma interpretação para 

a eudaimonia aristotélica e para a beatitudo tomista17.  

                                                           
16

 Rótulo que Finnis julga deveras inadequado, preferindo a expressão “New ‘Classical’ Natural Law 
Theory” (KEOWN; GEORGE, 2013, p. 468, n. 31). Finnis afirma (Ibidem, idem) que o rótulo “New 
Natural Law Theory” surgiu de uma crítica rasteira estabelecida por Russel Hittinger na obra “A 
Critique of the New Natural Law Theory” (1989), o qual ele rejeita veementemente. Para Finnis, o 
rótulo “New Classical Natural Law Theory” deve ser preferido porque remonta às ideias jusnaturalistas 
de Platão, Aristóteles e Tomás de Aquino, ideias essas que os chamados neoescolásticos (entre os 
quais Russel Hittinger pode ser situado) não compreenderam adequadamente (FINNIS, 2007a, p. 55-
7). Com efeito, o autor chama a atenção para o fato de que sua teoria não é nenhuma “novidade” 
trivial, como que carente de antecedentes, mas é, na realidade, uma atualização de ideias clássicas 
do pensamento ocidental.  
17

 Quanto à famosa discussão sobre o conteúdo da eudaimonia em Aristóteles, se se trata de apenas 
um bem supremo (tese dominante) ou de um conjunto de bens realizadores (tese inclusiva), Finnis 
parece se inclinar para a primeira tese. Antes de tudo, ele afirma que a resposta de Aristóteles para a 
questão é obscura e mesmo pouco convincente (FINNIS, 2012, p. 13). Entrementes, Finnis afirma 
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O florescimento humano é a realização plena das capacidades humanas – 

uma realização que não ocorre apenas no âmbito individual, mas também no social. 

Essa realização tem como conteúdo fundamental os bens humanos básicos que a 

lei natural evidencia e dirige as pessoas a buscarem e realizarem em suas próprias 

vidas e na vida dos outros. A lei natural conduz, portanto, a uma concepção sobre a 

natureza do homem, sobre os contornos práticos da existência e personalidade 

humanas (FINNIS, 2012, p. 124)18. Ora, uma vez que essa natureza e existência 

estão circunscritas no horizonte dos bens humanos básicos, o florescimento humano 

dependerá do fomento e preservação desses bens.  

Essa tarefa demanda uma moralização dos bens humanos da lei natural, pois 

é necessário determinar quando as ações, sejam elas ações de indivíduos ou de 

grupos19, ferem ou promovem aqueles bens. Tais princípios determinarão, portanto, 

                                                                                                                                                                                     
claramente que Aristóteles “[...] quer que todos seus argumentos [em prol da eudaimonia] apoiem a 
sua visão de que o telos último do Homem é a contemplação teórica [...]” (2012, p. 15, Acréscimos 
nossos). Em geral, a crítica de Finnis é que Aristóteles não deu conta de oferecer uma lista concisa 
dos bens humanos básicos que realizam a vida humana – tarefa esta na qual Tomás teria obtido 
maior êxito, embora com o atenuante de discutir teses filosóficas em contextos teológicos (Ibidem, p. 
69-70). Quanto à ideia de “beatitudo” em Tomás de Aquino (ideia análoga à ideia de eudaimonia em 
Aristóteles), a apropriação de Finnis é um tanto peculiar. O autor afirma que a filosofia prática de 
Aquino pode operar com uma ideia de “beatitudo imperfecta”, uma ideia quase-paradoxal de 
realização imperfeita. Isso porque, a realização plena ou perfeita, a “beatitudo perfecta”, seria o tipo 
de estado a ser alcançado apenas na vida após a morte (cujo estudo competiria, portanto, à teologia, 
e não à filosofia). A filosofia, não tendo a “luz” da Revelação, opera apenas no nível daquela primeira 
forma de realização (a realização imperfeita), a qual se caracteriza por uma vida plenamente razoável 
e virtuosa neste mundo. Mas isso não significa que a filosofia não possa ser iluminada pela 
Revelação (FINNIS, 2007a, p. 26-8). Para uma discussão mais detalhada, ver, por exemplo: FINNIS, 
2011a, p. 162-5, 168, 171-2. Este trabalho simplesmente toma esta leitura de felicidade e realização 
como dada, deixando sua discussão em suspenso. A principal razão para isto está em nossa 
proposta de investigar os fundamentos da teoria jusnaturalista de John Finnis, o que não é o mesmo 
que investigar a plausibilidade das apropriações das quais ele se vale para construí-la. Ademais, 
Finnis admite (1998, p. viii) que sua leitura toma a liberdade de fazer afirmações que seus mestres 
não fizeram, mas que provavelmente teriam feito. Com efeito, para ir a diante no propósito do 
presente trabalho, precisamos tomar suas apropriações teóricas como dadas. É certo que uma 
investigação mais profunda a respeito do autor demanda uma análise especialmente sobre suas 
interpretações de Platão, Aristóteles e Tomás de Aquino. No entanto, essa investigação necessita ser 
amparada por um entendimento prévio da teoria que Finnis construiu. Pois, que sentido faria 
averiguar as apropriações teóricas que constituem uma teoria a qual nem se sabe se é consistente ou 
não? Por outro lado, a consistência dessa teoria pode convidar os críticos a avaliarem até que ponto 
as leituras não tão ortodoxas de Finnis são ruins – elas podem ter sido úteis. Por outro lado, se há 
pontos nos quais Finnis “traiu” seus mestres clássicos, esses pontos devem ser explicitados, e é 
razoável esperar que o autor, se ainda puder, se retrate a respeito dos mesmos.  
18

 Nesse sentido, podemos entender o jusnaturalismo de Finnis como sendo “perfeccionista”, pois diz 
respeito à realização ou aperfeiçoamento da natureza humana. Uma reflexão interessante sobre os 
limites políticos desse perfeccionismo, principalmente quando levamos em conta as restrições 
tipicamente liberais e/ou libertarianas sobre os limites da atuação do Estado na vida dos indivíduos, 
se encontra no pontual artigo de Christopher Tollefsen ao Festschrift  em homenagem a Finnis, artigo 
esse intitulado “Pure Perfectionism and the Limits of Paternalism” (GEORGE; KEOWN, 2013, p. 204-
19). 
19

 Pois há ações feitas por grupos. Um grupo ou sociedade é uma espécie de todo (totum), que 
podemos entender como uma “unidade de ordem”. Essa ordem é explicada pela relação do grupo 
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aquilo que é razoável escolher buscar e realizar, e aquilo que é razoável escolher 

evitar – ou seja, eles determinarão o que é moralmente correto ou não. Segundo 

Finnis (2012, p. 75), esses princípios morais são “exigências de razoabilidade 

prática”, e sua efetividade e preservação não demanda apenas a boa vontade moral 

dos indivíduos, mas também instituições que sejam justas, isto é, instituições que 

sejam razoáveis na preservação e fomento dos bens humanos básicos que são 

comuns e realizadores de todos (2007a, p. 17-8). 

Com efeito, Finnis não oferece apenas uma explicação para validade do 

direito positivo (o que já seria um feito significativo), mas faz isso através de uma 

concepção abrangente sobre o florescimento humano. Por versar sobre a totalidade 

da experiência prática das pessoas e das sociedades, tal concepção abrangente 

envolve uma série teses a respeito da estrutura da comunidade política, dos limites 

da ação do governo, dos requisitos da justiça e do bem comum, além de uma gama 

de considerações sobre ética aplicada (incluindo temas como aborto, eutanásia, 

pornografia, entre muitos outros). Trata-se, portanto, de uma filosofia prática sobre a 

totalidade da vida moral, legal, social e política – algo que, talvez pela descrença 

“pós-moderna” no ideal clássico de razão, provavelmente soe um tanto peculiar para 

a filosofia de nossos dias.  

É fato que, na vida concreta das pessoas, tal florescimento dependerá 

expressamente das instituições políticas e sociais. Como diz Finnis no primeiro 

parágrafo de Lei Natural e Direitos Naturais: “Existem bens humanos básicos que só 

podem ser garantidos por meio das instituições do direito humano e requisitos de 

razoabilidade prática a que apenas essas instituições podem satisfazer.” (2007a, p. 

17). Todavia, a filosofia jurídica não pode ser reduzida apenas a uma compreensão 

factual, descritiva dessas instituições. Na perspectiva jusnaturalista advogada pelo 

autor, a compreensão dessas instituições depende da compreensão adequada do 

que é bom e razoável (correto, justo) na vida humana em geral (Ibidem, idem). Como 

diz Finnis logo depois daquele primeiro parágrafo:  

 
 

                                                                                                                                                                                     
com o propósito (fim, fines) que o mesmo tem em vista (FINNIS, 1998, p. 24-7). Como diz Finnis 
(Ibidem, p. 28): “Podemos dizer que há um ato social quando algum propósito para uma ação 
coordenada é mantido pelos membros relevantes da sociedade de um tal modo que eles podem, e 
alguns ou todos irão, escolher participar na ação proposta precisamente enquanto uma ação 
‘publicamente’ proposta.” Para uma reflexão sobre os desdobramentos dessa teoria do ato social, ver, 
por exemplo: FINNIS, 2011b, p. 81-92. 
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Geralmente se supõe que uma apreciação da legislação como tipo de 
instituição social [...] deve ser precedida por uma por uma descrição e uma 
análise livre de valores dessa instituição, como ela existe de fato. Mas [...] 
um teórico não pode oferecer uma descrição teórica e uma análise de fatos 
sociais, a menos que também participe do processo de avaliar, de entender 
o que é realmente bom para as pessoas humanas e o que é realmente 
requerido pela razoabilidade prática. (FINNIS, 2007, p. 17) 

  
 

Portanto, a teoria de Finnis prevê uma conexão entre a tarefa descritiva (típica 

do cientista social preocupado com uma análise factual das instituições políticas e 

sociais, uma análise que seja “livre de valores” – “value-free”) e a tarefa normativa 

(típica do filósofo moral que visa uma compreensão e justificação do bom, do correto 

e do justo na vida humana). John Finnis não reduz a compreensão do direito ou da 

autoridade política à mera descrição das instituições ou das convenções sociais 

(como fez o positivismo jurídico antes de Hart), mas entende que o tratamento 

adequado da descrição factual depende de uma compreensão ulterior sobre o bem-

estar humano (FINNIS, 2011a, p. 20-4; 2011d, p. 29). Essa compreensão engendra, 

por sua vez, uma investigação genuinamente ética, normativa, sobre os princípios 

da razão prática que orientam toda ação humana (Ibidem, p. 32). Estes “communia 

principia rationis practicae” são chamados de princípios da lei ou direito natural 

(FINNIS, 2011a, p. 28).  

Enfim, os primeiros princípios da lei natural são os elementos mais básicos da 

teoria jusnaturalista de John Mitchell Finnis – de modo que, evidentemente, tudo o 

mais na mesma depende deles20. Esse papel elementar é explicado pelas suas duas 

principais características autoconstitutivas, a saber: em primeiro lugar, eles conferem 

o ponto de inteligibilidade aos cursos de ação humana (sendo, portanto, supramorais 

e fundacionais no sentido clássico do termo); em virtude disso, em segundo lugar, 

eles constituem a matriz normativa primária sob a qual toda a moralidade se 

estabelece. São exatamente esses dois pontos elementares que o presente trabalho 

pretende elucidar. Nossa proposta, no presente trabalho, é investigar os principais 

                                                           
20

 É importante, todavia, compreender essa relação de “dependência” desde um ponto de vista 
epistemológico e abrangente. Isso porque, em razão de Finnis ser um teórico “jusnaturalista”, é 
comum se pensar que ele defende uma validação do direito positivo através do direito natural. No 
entanto, por intuitivo que possa parecer, esse pensamento é equivocado. Finnis é, aliás, bastante 
criticado entre os jusnaturalistas por isso. Pois ele defende que a validade do direito positivo depende 
dos próprios mecanismos internos do direito positivo, e não pode ser dada desde fora, pelo direito 
natural. É por isso que podemos pensar o pensamento jurídico de Finnis como um “jusnaturalismo 
positivista”.  
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elementos teóricos dos quais John Finnis se vale para justificar aqueles primeiros 

princípios e seu status normativo primário e fundacional.  

 Ora, a principal razão para a escolha desse tema está no simples fato de que 

são justamente os fundamentos da teoria, isto é, os primeiros princípios da lei 

natural, que assegurarão todas as demais concepções éticas, sociais, políticas e 

legais presentes na mesma. Um trabalho sobre a concepção de justiça de Finnis, 

por exemplo, talvez soasse mais interessante a muitos. Entretanto, a tarefa de 

elucidar os fundamentos antecede todas as outras. Portanto, decidimos, aqui, 

“começar pelo começo”, como se diz em linguagem popular.  Ademais, uma vez que 

a investigação sobre o pensamento de John Finnis está em seus primeiros passos 

no Brasil, e que não há nenhum trabalho acadêmico específico sobre os primeiros 

princípios da lei natural no pensamento deste autor, tal delimitação pareceu 

realmente oportuna. 

Em vista do propósito mencionado acima, este trabalho encontra-se dividido 

em três partes, quais sejam: (i) aproximações introdutórias sobre a concepção 

jusnaturalista de John Finnis; (ii) elementos metodológicos centrais à investigação 

proposta; e (iii) investigações e reflexões sobre o conteúdo fundacional e normativo 

dos primeiros princípios da lei natural. Estes três pontos correspondem 

respectivamente aos três capítulos que compõem este trabalho.  

O primeiro capítulo funciona como uma introdução tanto ao tema proposto 

quanto à teoria jusnaturalista de Finnis em geral. Em verdade, no que diz respeito a 

este segundo aspecto, nossas aproximações são sempre voltadas mais para as 

questões éticas do que para as questões políticas e legais. Tocamos nestas últimas 

apenas de modo superficial, pois, para os nossos propósitos, importa mais uma 

abordagem ética. Nesse sentido, o primeiro capítulo transita entre os fundamentos 

da teoria de Finnis e alguns contrapontos teóricos. Discutimos em especial a 

questão do relativismo, e estabelecemos um contraste entre a fundamentação ético-

política de John Rawls e a proposta jusnaturalista de Finnis.  

Uma vez estabelecidas as considerações introdutórias supramencionadas, o 

segundo capítulo adentra nas principais questões metodológicas que são 

necessárias para a compreensão dos aspectos fundacionais e normativos dos 

primeiros princípios da lei natural. A primeira questão abordada é a relação entre 

teoria descritiva e teoria normativa na metodologia finnisiana. Essa questão é vital, 

pois visa tanto situar os primeiros princípios da lei natural no campo da 
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normatividade (e não da descritividade), quanto mostrar que o jusnaturalismo de 

Finnis prevê uma interdependência mútua entre a tarefa descritiva e a tarefa 

normativa. Essa interdependência mútua é uma peculiaridade do jusnaturalismo 

advogado pelo jusfilósofo australiano, pois aproxima a ética das ciências descritivas, 

tais como, a ciência social e a antropologia cultural e filosófica. Entrementes, a 

discussão sobre descritividade e normatividade é enriquecida pela elucidação do 

conceito aristotélico-tomista de significado focal e caso central. Trata-se de um 

dispositivo metodológico para diferenciar os casos paradigmáticos de um assunto de 

seus casos periféricos e subdesenvolvidos. Por fim, o capítulo enfrenta a questão 

das ordens da realidade, um conceito metafísico sobre as ordens de discurso e 

investigação humana (as quais são quatro, a saber: ordem natural, ordem lógica, 

ordem moral e ordem técnica). Esse enfrentamento visa elucidar a irredutibilidade da 

ação moral e livre, a qual não pode ser reduzida à natureza, à lógica e à técnica. 

Frente a isto, surge a necessidade de justificar a ideia de liberdade humana 

pressuposta nessa metodologia. Assim, o segundo capítulo termina com uma série 

de considerações sobre a liberdade humana e o conceito de pessoa que está 

intimamente relacionado à mesma.  

O terceiro e último capítulo deste trabalho é o mais importante. Isso porque, 

estando assentados os pressupostos centrais da teoria, este é o momento de 

aprofundar a investigação sobre o conteúdo normativo e fundacional dos primeiros 

princípios da lei natural. Nesse sentido, o capítulo começa por evidenciar e refletir 

sobre a estratégia intelectualista que caracteriza a ética de John Finnis. Pois, os 

primeiros princípios da lei natural são entendidos como fundamentos da inteligência 

prática humana, o que nos conduz a uma estratégia intelectualista. Essa estratégia, 

ademais, pressupõe uma concepção de razão prática, a qual é consideravelmente 

investigada e elucidada nesse terceiro capítulo. Entrementes, o capítulo também 

aborda o complexo argumento do “insight”, que é o argumento que explica a 

apreensão daqueles princípios pela inteligência. Compreendida a “origem” dos 

primeiros princípios da lei natural, o capítulo termina fazendo algumas 

considerações e reflexões sobre o conteúdo normativo e fundacional dos primeiros 

princípios da lei natural, buscando evidenciar a concepção inteligível e perfeccionista 

de bem que eles constituem. Essa concepção é manifestamente distinta das 

concepções subjetivistas atualmente em voga, que julgam serem os sentimentos o 

fundamento da ética. Em verdade, os primeiros princípios da lei natural evidenciam e 
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conduzem as pessoas a certos bens inteligíveis que fornecem inteligibilidade da 

ação, e o argumento de Finnis é que tal tarefa não pode ser cumprida pelas 

emoções sozinhas. De fato, a concepção ética apresentada pelo jusnaturalismo de 

Finnis é uma grande crítica às tendências subjetivistas atualmente em voga na 

filosofia moral e política.   

Como conclusão, este trabalho propõe uma reflexão sobre o poder 

explanatório da concepção jusnaturalista de Finnis com relação à ação humana. 

Apresentam-se, para tanto, razões para creditar os bens humanos básicos como o 

fundamento da moralidade e da ação humana com base especialmente no apelo à 

inteligibilidade que eles conferem a tal ação. 

É importante ressaltar novamente que este trabalho não é sobre as questões 

propriamente morais, mas, antes, sobre o seu fundamento intelectual. Não nos 

ocuparemos, aqui, do processo de derivação moral (isto é, a passagem dos bens 

humanos básicos pré-morais para escolhas razoáveis, que é realizada pelas 

exigências de razoabilidade prática). Ademais, também não investigaremos as 

questões de filosofia política e jurídica correlatas ao nosso tema (e, aliás, centrais à 

obra de Finnis), tais como, por exemplo, a questão da justiça, dos direitos, do bem 

comum, etc. Antes, o nosso foco está precisamente na investigação da 

fundamentação ético-filosófica dessas concepções políticas e legais.  
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Capítulo I 

 

Aproximações sobre o jusnaturalismo de John Finnis: uma introdução aos 

princípios da lei natural 

  

 

1.1. Por que investigar os fundamentos profundos da ação?  

 

 

Uma investigação acerca do direito natural pode sugerir uma incursão em 

problemas éticos, políticos, legais ou sociais que tocam diretamente a vida concreta 

das pessoas – problemas que, de uma forma ou de outra, colocam os acadêmicos e 

os intelectuais “contra a parede”, por assim dizer, exigindo respostas e alternativas 

inteligentes. Entrementes, questões tipicamente metodológicas e fundacionais 

parecem fugir ao que “realmente importa” quando o assunto é a ação humana, 

redundando em abstrações que dizem pouco ou mesmo nada sobre as pessoas de 

carne e osso e sobre a vida “aqui e agora”. Mesmo filósofos que desacreditam 

completamente a possibilidade de fundamentar a ética na razão, reconhecem a 

urgência do problema do certo e errado na ação humana imediata. Dentre estes, 

Bernard Williams é certamente um exemplo paradigmático em nossos tempos. Em 

seu clássico Ethics and the Limits of Philosophy, ele afirma que: 

 

Uma nota de urgência pode ser às vezes ouvida mesmo em escritores não 
apressados quando eles buscam uma justificação para a moralidade. A 
menos que a vida ética ou (de forma mais estreita) a moralidade possam 
ser justificadas pela filosofia, nós estaremos abertos ao relativismo, ao 
amoralismo e à desordem. (WILLIAMS, 2006, p. 22)

21
 

 

Haja ou não uma necessidade primária de discutir método e epistemologia na 

ética e na filosofia política, o problema sobre a ação humana imediata, sobre o certo 

e errado na vida das pessoas e das instituições, continua eminente. O próprio John 

Finnis, aliás, é conhecido pelos temas cotidianos (e polêmicos) que aborda ao longo 

de sua obra, temas tais como, por exemplo: same sex marriage, aborto, eutanásia, 

imigração, pornografia, etc. Não apenas temas polêmicos, mas questões 

                                                           
21

 No original: “A note of urgency can sometimes be heard, even in otherwise unhurried writers, when 
they ask for a justification of morality. Unless the ethical life, or (more narrowly) morality, can be 
justified by philosophy, we shall be open to relativism, amoralism, and disorder.”  
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emblemáticas da filosofia política clássica, como as questões da justiça e do bem 

comum, são assuntos da vida concreta que também proporcionaram considerável 

reconhecimento a Finnis22. O autor também diz que a questão crucial na filosofia 

prática e na ciência política (teoria social descritiva) é sempre a questão sobre: “o 

que eu devo decidir?” (FINNIS, 2011d, p. 25-6). E ainda sublinha que, mesmo fora 

da esfera da justiça, que é a esfera das relações interpessoais, permaneceria a 

questão sobre se “a razão da existência pessoal de alguém é a de ter apenas 

experiências de espécie prazerosa: gratificações, satisfações...” (FINNIS, 2012, p. 

8).  

Assim sendo, por que razão empreender uma investigação praticamente só 

sobre questões metodológicas e fundacionais, tal como é o caso da presente 

dissertação? Existem muitas razões interessantes para justificar a proposta 

metodológica e fundacional deste trabalho. Por hora, apontamos apenas três delas – 

pois uma reflexão mais completa quanto a isso será apresentada na conclusão 

deste trabalho.  

Em primeiro lugar, o próprio John Finnis sempre se destacou entre os juristas 

contemporâneos pelo seu interesse em, e notável aptidão para questões 

fundacionais sobre a razão prática. Aliás, Finnis diz (2011e, p. 415) que uma das 

prováveis razões que levaram Hart a propô-lo a tarefa de escrever um livro sobre 

direito natural (tarefa que redeu a monumental obra Lei Natural e Direitos Naturais), 

foi justamente o conhecimento que Hart tinha sobre seu interesse em assuntos 

fundacionais. Esse interesse se concretizou não apenas na ousada incursão que Lei 

Natural e Direitos Naturais faz em questões tipicamente fundacionais da razão 

prática, mas no próprio fato de o pensamento jurídico de Finnis ter sido elaborado 

com o respaldo dessas teses fundacionais. Pois são esses fundamentos (na figura 

dos bens humanos básicos) que dão o suporte para toda a moralidade (na figura das 

exigências de razoabilidade prática), e para as questões de direito, justiça, bem 

comum etc., no pensamento do autor. 

Um exemplo claro disto está no primeiro volume de seus Collected Essays 

(coletânea de ensaios que representa o esquema geral do pensamento do autor), 

intitulado Reason in Action. Este volume apresenta teses inovadoras no campo da 

                                                           
22

 John Rawls, por exemplo, em seu último artigo publicado, cujo título é “A Ideia de Razão Pública 
Revisitada” (1997), cita Finnis como uma referência quanto às “visões católicas do bem comum e da 
solidariedade” (RAWLS, 2011, p. 526-7, n. 29). 
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razão prática e dos assuntos fundacionais. Já na Introdução do mesmo, Finnis lança 

mão de sua tese sobre a apreensão inteligente da lei natural, a qual (a apreensão) é 

explicada como um processo intelectual da razão prática em conjunção com a 

experiência sensível e com a razão teórica (FINNIS, 2011a, p. 2-4). Em suma, o 

primeiro volume dos Collected Essays of John Finnis é certamente uma contribuição 

ímpar para a discussão sobre os fundamentos da razão prática na tradição de 

filosofia moral atual.  

Em segundo lugar, não apenas Finnis pode ser considerado uma referência 

na discussão sobre fundacionismo ético23 e razão prática, como esta mesma 

característica dá testemunho de sua reivindicação “classicista” para a filosofia. Isso 

porque, ao trazer questões fundacionais e metafísicas (por exemplo, a causa última 

da realidade na qual a ação humana está inserida: Deus) para o interior da ética, da 

filosofia política e da filosofia jurídica, John Finnis está resgatando a maneira 

“clássica” (oriunda de Platão, Aristóteles e Tomás de Aquino) de fazer filosofia 

prática.  Esse movimento teórico o coloca contra a atual tendência de deixar os 

fundamentos de lado em prol de algum método e epistemologia não-fundacionista e 

não-cognitivista24.  

Com efeito, diferentemente dos filósofos morais reducionistas “metaéticos”, 

subjetivistas, emotivistas, etc., Finnis intenta oferecer uma “teoria geral sobre a ação 

humana”25, isto é, uma explicação e uma justificação abrangentes sobre a ação, as 

virtudes e a boa vida individual e social26. Tal perspectiva, devendo ser encarada 

                                                           
23

 Entendemos, aqui, “fundacionismo ético” simplesmente como a aplicação do método fundacionista 
em epistemologia a questões éticas. Para uma definição de fundacionismo epistêmico, ver, acima (p. 
11), a nota 2 deste trabalho.  
24

 O cognitivismo moral é a perspectiva epistêmica que defende a existência de verdades morais. 
Trata-se de uma abordagem semântica dos problemas morais que analisa e defende a objetividade 
dos valores morais. Logo, o não-cognitivismo defenderá que não existe verdade e objetividade moral.  
Para uma discussão interessante sobre o cognitivismo, ver: KORSKAARD, 2008, p. 319-20. 
25

 Ou, como dizia Aristóteles (EN X.9: 1181b15), uma “filosofia dos assuntos humanos” (“he peri ta 
anthro pina philosophia”). Em verdade, John Finnis reconhece (2011d, p. 74-5) que a abertura da 
filosofia jurídica moderna para essa perspectiva filosófica abrangente se deu graças à grande obra 
“The Concept of Law” (1961) de Hart, a qual conseguiu resgatar os méritos teóricos e práticos da 
perspectiva aristotélica sobre o bem humano. 
26

 Os construtivistas, por exemplo, geralmente alegam que uma explicação abrangente (“totalmente 
verdadeira” e objetiva) dos valores morais e políticos não está disponível, e que, em face disto, a 
filosofia moral e política deve buscar por métodos e/ou procedimentos de construções. Eles 
acrescentam que, frente ao pluralismo moral, religioso e filosófico que é típico das democracias 
contemporâneas, o método construtivista parece ser a única solução sensata, pois permite a 
articulação de valores amplamente aceitos nas culturas democráticas, obtendo resultados 
epistemológicos “fracos” e “rasos” que permitem um acordo pluralista (pois não recorrem a 
fundamentos mais profundos). A fonte de inspiração para essa proposta está na obra de John Rawls, 
especialmente em O liberalismo político (1993), cujos atuais proponentes são, por exemplo: Thomas 
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como uma crítica a grande parte da filosofia contemporânea, demanda 

necessariamente a complexa (e por vezes intelectualmente embaraçosa) tarefa de ir 

até os fundamentos da ação e da existência prática das pessoas.  

As questões cruciais da ética podem ser sintetizadas em três perguntas, a 

saber: (1) “Não é melhor que uma pessoa inocente seja morta do que venha a 

perecer toda uma nação?”; (2) “É melhor fazer o mal ou sofrê-lo?”; (3) “Devo viver 

apenas para ter experiências prazerosas?” (FINNIS, 2012, p. 9). Essas três 

perguntas engendram problemas que, de fato, demandam uma teoria social, política 

e legal consistente, abarcando questões de direito, justiça e bem comum (entre 

outras). No entanto, nada disso poderá feito de forma “segura” sem que primeiro se 

assente os alicerces do pensamento prático.  

Evidentemente, na falta de tais fundamentos, a filosofia acadêmica só poderá 

apresentar respostas fraudulentas e/ou extremamente parciais – tal como, em geral, 

vem se fazendo nos círculos acadêmicos desde o século passado. Podemos dizer, 

aliás, que a necessidade da filosofia moral voltar aos fundamentos é tão grande 

quanto a necessidade da física e das ciências experimentais contemporâneas, 

especialmente a mecânica quântica, voltarem aos fundamentos metafísicos que 

sustentam todo o discurso científico – isto é, voltarem a uma compreensão filosófica 

das clássicas noções de quantidade, movimento, causa, matéria, etc., da metafísica 

aristotélica27. Assim como a ciência contemporânea não poderá oferecer um 

discurso explanatório e justificacional adequado se não retornar às categorias da 

metafísica clássica, também a filosofia moral e política não poderá oferecer um 

discurso explanatório e justificacional satisfatório se não voltar aos fundamentos 

profundos da ação, da razão prática.  

Em terceiro lugar, e não menos importante, está o fato de não haver muitos 

estudos pontuais sobre as questões fundacionais em John Finnis em língua 

                                                                                                                                                                                     
Pogge, Thomas Scalon, Gerald Gaus, Paul Weithman, entre outros. Todavia, John Finnis e a nova 
escola de direito natural clássico fazem duras críticas à estratégia construtivista, especialmente por 
ela se esquivar de uma investigação sobre os fundamentos profundos da ação, restringindo a 
investigação filosófica dos mesmos aos valores políticos e culturais, sem, contudo, refutá-la. Ver, por 
exemplo, o ensaio ‘Public Reason’ and Moral Debate no primeiro volume dos Collected Essays de 
Finnis, Reason in Action (2011a, p. 256-76).  
27

 Todas as ciências dependem das categorias primeiras da metafísica, pois não se explicam por si 
mesmas – seus fundamentos (por exemplo, o conceito de movimento, de número, de causa, etc.) não 
são autoexplicativos, mas pressupostos metafísicos. A questão não é questionar o método científico e 
nem os procedimentos internos das ciências, mas o seu discurso, a explicação sobre o que está 
sendo feito (ou seja, trata-se de uma questão típica da filosofia da ciência). Para uma reflexão 
interessante nesse sentido, ver o livro “O Enigma Quântico” de Wolfgang Smith.  
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portuguesa. Nesse sentido, o presente trabalho pretende ser distintivo 

especialmente quanto a dois pontos, a saber: (a) a explanação do “surgimento” da 

lei natural através dos atos intelectuais de “insight”; e (b) a explicação dos pontos de 

“inteligibilidade” (em sentido prático orientador e existencial) que a lei natural confere 

à ação e ao raciocínio prático.  

Em suma, a tarefa de estudar os fundamentos profundos da ação é, de fato, 

inerente à própria proposta filosófica de John Finnis. Uma investigação a respeito 

desse autor que desconsidere completamente tal tarefa, por “realística” que se 

apresente, deve ser considerada intelectualmente desonesta e vaga. 

 

            

 1.2. Algumas questões gerais 

 

 

Tendo claro nosso objeto específico de estudo, convém agora adentrar em 

algumas questões mais gerais acerca do caráter “jusnaturalista” da teoria de Finnis, 

ou melhor, acerca do significado e do conteúdo do direito natural em Finnis, a fim de 

estabelecer alguns contrastes e definições gerais. 

Uma vez que as expressões “lei natural” (ou “lei da natureza”) e “direito 

natural” gozam de uma variedade de usos e significados na tradição filosófica e 

intelectual do Ocidente, precisamos delimitar, antes de tudo, o que exatamente o 

autor entende por lei e direito naturais. De fato, essas expressões engendram muitas 

interpretações; pois, além do espectro de opiniões acadêmicas comuns a este 

respeito (principalmente em manuais de filosofia e de direito), há também o fato 

incontornável de que diferentes filósofos as usaram para diferentes propósitos 

teóricos. Em Hobbes, por exemplo, o “direito natural” nada mais é do que o direito de 

fazer o que for preciso para assegurar a própria sobrevivência (FINNIS, 2007a, p. 

204; HOBBES, 2002, p. 31)28. Já em Tomás de Aquino, “direito natural” pode ser 

entendido como um conjunto de direitos básicos conferidos pelos preceitos da lei 

natural, que asseguram uma série de bens que são desejados naturalmente pelos 

homens (FINNIS, 2007a, p. 195-6).  

                                                           
28

 Como diz Hobbes (2002, p. 31): “Por conseguinte, a primeira fundação do direito natural consiste 
em que todo homem, na medida de suas forças, se empenhe em proteger sua vida e membros.”  
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Outros significados podem ser encontrados em Suárez, Grotius, Locke, Kant, 

Maritan etc. Pode haver, então, uma unidade ou consenso entre essas diversas 

visões? A princípio, qualquer que seja o teórico em questão, parece que ao menos 

uma coisa é aceita por todos, a saber: que o direito natural é anterior ao direito 

positivo, e não depende das positivações e convenções humanas. Esta é, de fato, 

uma característica básica do direito natural. Entretanto, tal visão genérica, por si 

mesma, não diz nada sobre, entre outras coisas, o conteúdo do mesmo (se é 

cosmológico, ontológico, teológico ou moral), necessitando, pois, de muitas 

elucidações.  

Com efeito, tal variedade de opiniões e de usos e significados teóricos 

acabaram gerando ao longo da História uma série de mal entendidos, caricaturas e 

mesmo preconceitos acerca do jusnaturalismo. Em Lei Natural e Direitos Naturais, 

Finnis não empreende, a rigor, uma revisão histórica completa da trajetória do direito 

natural na cultura ocidental29 – ainda que ele faça vários contrapontos com certas 

visões jusnaturalistas. No entanto, o autor dedica o segundo capítulo (II. Imagens e 

Objeções) da Primeira Parte daquela obra a uma reflexão sobre as imagens 

distorcidas que se formaram ao longo do tempo sobre o direito natural.  

Uma imagem equivocada bastante recorrente é a que diz respeito exatamente 

àquela visão genérica da qual falamos acima, a saber: que o direito natural é 

anterior ao direito positivo. O que se formou quanto a isto, foi a ideia de que os 

teóricos jusnaturalistas tanto menosprezam a positividade apropriada da lei quanto 

reduzem o direito positivo a uma mera “cópia” do direito natural. Segundo John 

Finnis (2007a, p. 37-40), essa opinião pode ser vista em Kelsen, Hart e Raz. 

Contudo, o autor discorda radicalmente desta visão, afirmando que Tomás de 

Aquino (talvez o maior expoente do direito natural clássico) concedia ao legislador 

“toda a liberdade criativa de um arquiteto”30, razão pela qual o mesmo poderia (e 

deveria) compreender as necessidades específicas de sua comunidade política afim 

de ajustar a positividade da lei de acordo com as mesmas – considerando sempre, é 

claro, os princípios naturais do direito (Ibidem, p. 39-40)31. Ademais, Tomás de 

                                                           
29

 Para uma visão abrangente da interpretação de John Finnis sobre o direito natural ocidental, ver o 
ensaio “A Grand Tour of Legal Theory” (2011d, p. 91-155). 
30

 Na verdade, Aquino fala (ST I-II, q. 95, a. 2) em um “artífice” (artifex), o que Finnis traduz por 
“arquiteto” (architect). 
31

 Além do mais, Aquino sabia que há diversas situações em que, em razão de acidentes e 
contingencias históricas e sociais, muitos sistemas legais acabam comportando casos periféricos de 
lei, que não são apropriadamente morais (isto é, justificados pela lei natural).  
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Aquino sabia da necessidade do direito positivo para compelir os egoístas a agirem 

de acordo com a lei (Ibidem, p. 40)32. Em suma, Aquino não foi apenas o grande 

expoente jusnaturalista, mas também um grande defensor da positividade 

apropriada da lei (FINNIS, 2011d, p. 160-1)33.  

Portanto, na visão de John Finnis, as críticas positivistas sobre a suposta 

subalternação do direito positivo ao direito natural não procedem. E é importante 

enfatizar que “a visão de John Finnis” diz respeito à vertente jusnaturalista clássica 

de Platão, Aristóteles e Tomás de Aquino. Chamar a atenção para isso é importante 

porque pode ajudar a explicar o erro de interpretação que os positivistas geralmente 

cometem com respeito ao direito natural: pois eles parecem desconsiderar 

completamente o método do significado focal e caso central do qual os 

jusnaturalistas clássicos sempre se valeram. Como já indicamos na Introdução deste 

trabalho, o significado focal é um dispositivo metodológico de raciocínio analógico 

que permite distinguir casos centrais (casos do assunto absolutamente considerado, 

sem atenuantes) de casos secundários (casos do assunto que são parciais e 

atenuados). Este método é absolutamente central para a teoria jurídica 

jusnaturalista, tendo consequências que desafiam aquela visão comum que os 

positivistas nutrem a respeito do jusnaturalismo.   

Em resumo, ao aplicar o método do significado focal ao direito, Finnis conclui 

que o caso central do direito deve ser o direito enquanto exigência da moral ou da 

razoabilidade prática (FINNIS, 2007a, p. 28). Esse seria o ponto de vista que melhor 

explicaria o que as pessoas que seguem a lei estão fazendo ao se comportarem 

desta forma. Em verdade, esse ponto de vista deve ser especificado entre as 

pessoas que não apenas veem o direito como uma exigência de razoabilidade 
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 ST I-II q. 95, a. 1. 
33

  No artigo “The Truth in Legal Positivism”, Finnis defende que, na verdade, Tomás de Aquino foi o 
primeiro teórico a desenvolver o conceito de direito positivo. As aparições remotas desse conceito 
datam de 1130, entre os humanistas de Paris e de Chartres, passando pelos juristas franceses de 
1200, até chegar ao trabalho desenvolvido por Aquino entre 1255-70. O artigo explora com bastante 
profundidade esta leitura, a qual pode ser esboçada pela seguinte premissa introdutória, a saber: “In 
these deployments, Aquinas asserts and illustrates positive law’s variability and relativity to time, 
space and polity, its admixture of human error and immorality, its radical dependence on human 
creativity, its concern with what its subjects do rather their motives for doing it. And, by the end, He 
has worked up to a systematic position quite fresh and new. Positive law is put forward as a property 
distinct category and subject of study in its own right; even those parts of it which reproduce the 
requirements of morality are conceived of, and can be studied, as parts of a genuine whole which in its 
entirely and in each of its parts, most of which neither reproduce nor are deducible from morality’s 
requirements, can be studied as the product of human deliberation and choice. From 1270, then, 
positive law is taken to be in those ways autonomous. There are, then, some important truths in legal 
positivism.” (FINNIS, 2011d, p. 175) 
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prática, mas que são elas mesmas razoáveis na prática (Ibidem, idem). Tal é o perfil 

do spoudaios aristotélico, entendido por Finnis como o “homem maduro dotado de 

razoabilidade prática” (Ibidem, idem). Este ponto de vista da razoabilidade como 

caso central remonta, aliás, ao “ponto de vista interno” postulado por Hart, a saber: o 

ponto de vista das pessoas que enxergam a lei como razões para a ação, o qual é 

contraposto ao “ponto de vista externo”, que é o ponto de vista das pessoas que 

seguem as regras jurídicas apenas por medo da coerção. Com efeito, o ponto de 

vista interno é o ponto de vista das pessoas razoáveis, sendo a perspectiva 

fundamental a qual o teórico descritivo deve recorrer na investigação do direito (isto 

é, o ponto de vista que estabelece o caso central do direito).  

Embora explique o direito como fenômeno social distinto de todos os demais, 

o ponto de vista do homem razoável não implica em pensar o caso central do direito 

positivo como sendo o direito natural. Finnis entende que, mesmo adotando o ponto 

de vista das pessoas razoáveis, a descrição do teórico apresentará a instituição do 

direito como (i) resultado de labor humano e (ii) como dotado de obrigatoriedade em 

razão de sua positivação. Ora, o único caso de direito que possui essas 

características é justamente o direito positivo. Assim, Finnis conclui que o caso 

central do direito é o direito positivo, e não o direito natural. Este último, por seu 

turno, seria um caso secundário de direito (OLIVEIRA, 2002, p. 39-42). 

A questão que surge aqui é a seguinte: se o direito positivo não ganha sua 

legitimidade (ou melhor, validade) do direito natural, por que razão o teórico deveria 

adotar o ponto de vista das pessoas morais, razoáveis para descrever o direito, e 

não um outro ponto de vista (digamos, “não-moral” ou puramente factual)? A 

resposta é simples: o método do significado focal serve para que o teórico possa 

descrever o direito como uma instituição social diferente de todas as demais, 

atentando para aquilo que é próprio dessa instituição. De acordo com Finnis, ocorre 

que a perspectiva que descreve o direito assim é a perspectiva do homem razoável 

que segue e respeita a lei. A conclusão inusitada é que uma perspectiva de 

razoabilidade leve a uma descrição do direito como direito positivo. Nesse sentido, é 

preciso notar que a normatividade do direito natural é diferente da normatividade do 

direito positivo, pois ele (o direito natural) não é fruto do labor humano e sua 

obrigatoriedade é independente do direito positivo. Ou seja, o direito natural não está 

escrito, e sua vigência só pode ser vislumbrada através de uma reflexão sobre a 

ordenação moral da vida comum. Ora, o direito natural não é mais do que “o 
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conjunto de princípios de razoabilidade prática que ordena a vida humana e a 

comunidade humana” (FINNIS, 2007a, p. 272). Essa ordenação é uma ordenação 

ao bem e ao razoável realizada pela própria razão – e é por isso que o autor 

também atribui ao direito natural a possibilidade de fundamentação racional dos 

juízos morais (FINNIS, 2007a, p. 35-6). Assim, por mais que a pessoa razoável 

oriente sua ações pelas normas morais de razoabilidade do direito natural, ela 

deverá reconhecer que o direito positivo é constituído por uma série de decisões 

(determinações) dos legisladores, e não pelas normas razoáveis, independentes e 

não-escritas do direito natural. Ademais, ela também reconhecerá a obrigatoriedade 

do direito positivo em razão da forma daquelas decisões ou positivações. 

No que toca à validade do direito positivo, podemos pensá-la como derivada 

de sua conexão racional com o direito natural apenas quando: (a) o direito se origina 

de uma forma que é juridicamente válida (em sentido restrito, legal); e (b) o direito 

não é materialmente injusto nem em seu conteúdo nem nas circunstâncias 

relevantes de sua positivação (FINNIS, 2007a, p. 39). Segue-se daí que validade 

jurídica não significa estar em conformidade com o direito natural no sentido 

comumente entendido – não é como se o direito positivo se “seguisse” do direito 

natural, mas, antes, o que vemos é uma exigência do próprio direito natural de que a 

pessoa respeite o direito positivo em razão de sua positivação apropriada (cujas 

possíveis formas e formatos não podem ser previstas pelo direito natural, pois 

dependem das circunstâncias particulares da comunidade política em questão). Há, 

pois, uma relação filosófica entre ambos, mas o campo próprio da validade jurídica é 

o da determinação, isto é, das decisões sociais que podem ser delimitadas no 

interior das muitas possibilidades que a ordem da moralidade natural permite, e não 

da normatividade do direito natural34.  

De maior importância para este trabalho, que é um trabalho mais sobre ética 

do que sobre filosofia do direito, é a imagem distorcida ou caricaturada na qual o 

                                                           
34

 Destes pequenos esboços sobre a conexão entre direito positivo e direito natural na teoria de 
Finnis devemos extrair pelo menos uma advertência, a saber: que o direito positivo não deve ser 
pensado como tendo sua validade imediatamente dada pelo direito natural. Finnis intenta mostrar que 
a tradição jusnaturalista clássica já dispunha das mesmas conclusões dos positivistas modernos 
sobre o papel incontornável da positivação do direito como fonte de sua validade jurídica. Este é um 
ponto deveras complexo da teoria de Finnis; não temos condições, aqui, de desenvolvê-lo 
pormenorizadamente. Contudo, precisamos ter em mente que, sempre que mencionarmos o direito 
natural como fundamento da ordem política e legal, estamos pensando em termos epistemológicos 
gerais, e não em termos de validade jurídica. Com efeito, será necessário observar esta ressalva ao 
longo de praticamente todo o nosso trabalho. 
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direito natural é retratado como uma doutrina ontológica, uma doutrina cujos 

preceitos seriam derivados de uma concepção prévia de natureza humana (ou 

mesmo de uma natureza inerente ao cosmos). Finnis afirma que essa é a visão mais 

popular de direito natural. Se ela for verdadeira, então o direito natural demanda 

uma inferência ilícita de normas a partir de fatos gerais sobre a natureza, ou, dito de 

outra forma, demanda a dedução de um “deve” a partir de um “é”, isto é, a dedução 

de proposições normativas (sobre o que deve ser feito) a partir de proposições 

descritivas (sobre o que é o caso). Ora, desde David Hume, a filosofia está ciente de 

que é logicamente inconsistente derivar um “deve” de um “é” – trata-se da famosa 

“falácia naturalista” ou “Lei de Hume”.  

Mas Finnis alega que, ao menos quanto aos expoentes clássicos do direito 

natural, aquela imagem não procede. Essa alegação convida muitos leitores, e 

mesmo intérpretes jusnaturalistas, a reverem seus conceitos sobre o direito natural. 

Como assevera Finnis (2007a, p. 44) ao falar da distância que existe entre o direito 

natural clássico e as doutrinas jusnaturalistas ontológicas: “Essa resposta sem 

dúvida provocará insatisfação generalizada. Pois, se for correta, a imagem mais 

popular do direito natural tem de ser abandonada [...] e toda a questão do direito 

natural tem de ser examinada de novo por muita gente.” 

Com efeito, para o autor, existe de fato uma vertente do jusnaturalismo que 

não é culpada da falácia naturalista, pois não parte de concepções ontológicas sobre 

a natureza do homem ou do mundo para determinar o que deve ser feito e buscado 

na ação humana, mas do bem humano tal como conhecido pela razão. Esta é a 

vertente jusnaturalista “clássica” que vem de Platão, Aristóteles e Tomás de Aquino 

– sendo também a vertente à qual o autor se filia. Por outro lado, é importante 

ressaltar que a fama de doutrina falaciosa que o jusnaturalismo goza tem suas 

razões de ser. Dentre essas razões, Finnis destaca três mais gerais, a saber: 

 
 

A primeira é que a própria expressão “direito natural” pode nos levar a supor 
que as normas a que fazemos referência, em qualquer teoria do direito 
natural, são baseadas em juízos a respeito da natureza (humana e/ou 
outras). E a segunda razão é que essa suposição de fato está 
substancialmente correta no que tange à teoria estoica do direito natural e 
[...] a algumas teorias renascentistas, inclusive algumas que alegavam o 
patrocínio de Tomás e que têm sido influentes quase até os dias de hoje. E, 
em terceiro lugar, o próprio Tomás escrevia não apenas sobre ética como 
sobre a totalidade da teologia. Ele ansiava por mostrar a relação entre sua 
ética do direito natural e sua teoria geral da metafísica e da ordem mundial. 
(FINNIS, 2007a, p. 46) 
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Entre essas três razões gerais, a mais comprometedora é certamente a 

terceira, pois é fato que a doutrina metafísica de Aquino abarca a noção de “analogia 

do ser”, segundo a qual se pode entender, por exemplo, que a virtude humana é 

análoga à “virtude” que pode ser atribuída a qualquer coisa que seja um bom 

espécime de coisas de sua natureza, em boa forma, “bene disposita secundum 

convenientiam suae naturae” (FINNIS, 2007a, p. 46). Ora, se a virtude de algo 

depende da excelência da natureza deste algo, então parece que a chave da 

questão não é apenas o bom funcionamento dessa natureza, mas também a 

conformidade com a mesma. Se for assim, então é necessário que se tenha um 

conhecimento prévio sobre o que seja tal natureza – pois, do contrário, não haveria 

outra forma de saber quando seu funcionamento é excelente, e, portanto, virtuoso; 

nem quando se está em conformidade com a mesma, e não com uma versão 

aparente ou distorcida. Logo, parece que também quanto à ação humana é preciso 

que se tenha um conhecimento prévio, ontológico da natureza, a fim de que se saiba 

quando ela é virtuosa e quando se está em conformidade com a mesma. Sendo 

assim, não seria esse conhecimento, no final das contas, o conteúdo da “lei 

natural”? 

De fato, o direito natural tem uma relação estrita com a natureza humana: 

trata-se dos bens básicos devidos às pessoas humanas por elas serem o que são. 

Por conseguinte, como concedem Aquino e Finnis, se a natureza do homem fosse 

outra, outros seriam os deveres e bens básicos (FINNIS, 2007a, p. 45). Assim, o 

direito natural clássico realmente demanda uma “conformidade com a natureza 

humana”. Entretanto, Finnis elucida que, para Tomás de Aquino, o critério para 

saber o que é “natural” ou “conforme a natureza” dos seres humanos, não é uma 

concepção ontológica prévia sobre a natureza humana, mas a própria razão 

humana. Nesta perspectiva, o “natural” é exatamente o mesmo que o “racional”, e o 

que é “conforme a natureza” é aquilo que é “conforme a razão” (ST I-II, q. 71, a. 2c). 

Além do mais, Aquino também dispõe de um princípio metodológico, extraído 

de Aristóteles (DA II, 4: 415al6-21), segundo o qual a ordem explanatória do 

conhecimento é inversa à ordem metafísica. Trata-se do princípio que diz que “a 

natureza de algo é conhecida pelas suas potencialidades ou capacidades, estas são 

conhecidas pelas suas atualizações ou ações, e estas são conhecidas pelos seus 
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objetos ou objetivos” (FINNIS, 2012, p. 20-1). Ora, os objetos ou objetivos mais 

básicos da ação humana são os primeiros princípios da lei natural que dirigem às 

formas básicas do bem humano (Ibidem, idem). Assim, uma vez que o direito natural 

parte da compreensão do bem humano, e não de um conceito descritivo de 

natureza, aquele princípio metodológico ratifica que a concepção do que seja a 

natureza humana é não um ponto de partida, mas sim um ponto de chegada para o 

direito natural. 

Por outro lado, é evidente que a ordem metafísica da realidade é radicalmente 

diferente da ordem explanatória ou epistemológica do conhecimento tal como 

prescrita naquele princípio metodológico. Na ordem metafísica da realidade, o ponto 

de partida é justamente o “ser” – no caso do homem, a descrição de sua natureza. 

Por conseguinte, com relação aos seres humanos, o ponto de chegada da 

metafísica será a ação humana e seus objetos. Mas aquele princípio metodológico 

enfatiza a distinção que há entre a epistemologia e a ontologia, isto é, entre o 

processo de conhecer uma realidade e a simples descrição da mesma. Assim, o 

ponto não é contrariar a ordem comum da realidade metafísica (o que seria loucura), 

mas apenas elucidar o processo através do qual se conhece a mesma. Em suma, 

esta perspectiva metodológica reforça consideravelmente a distância que o direito 

natural clássico toma com relação a concepções prévias sobre a natureza humana – 

elucidando, por conseguinte, sua distância com relação à falácia naturalista ou Lei 

de Hume. 

Falaremos com mais detalhes da questão da falácia naturalista no segundo 

capítulo do presente trabalho. Agora, pois, importa mais ter em mente que o 

jusnaturalismo clássico defendido por Finnis não deve ser associado a visões 

ontológicas – visões estas que, conforme esboçado acima, são substancialmente 

falaciosas. Mas, afinal, qual é o conteúdo específico do direito natural advogado pelo 

autor? E o que significam, na visão do mesmo, as expressões “direito natural” e “lei 

natural”? Ora, quanto à primeira questão, já o indicamos, a saber: trata-se de um 

conteúdo ético e moral, cujo ponto de partida é a compreensão do bem humano, e 

não do conteúdo ontológico, cosmológico ou teológico que pode ser associado ao 

mesmo. O direito natural deve ser entendido como o esquema de moralidade que 

explica a ordenação das comunidades humanas. Ele pode servir como um critério de 

correção para o direito positivo, mas não determina diretamente a validade deste 
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último. Quanto à segunda pergunta, a pergunta sobre se há diferença entre “lei 

natural” e “direito natural”, respondemos como segue. 

 

 

1.2.1. “Lei natural” e “direito natural” 

 

 

Como falamos no início da seção anterior, as expressões “lei natural” e 

“direito natural” não são unívocas na tradição filosófica ocidental. Não por acaso, 

elas constituem um dos principais focos de mal-entendidos quanto ao 

jusnaturalismo. Agora, é fato que uma retrospectiva satisfatória sobre seus usos e 

significados tomaria muito tempo – na verdade, demandaria outro trabalho. De todo 

modo, podemos nos reportar ao menos ao contexto em que elas “surgem”, por 

assim dizer, tendo a nosso favor o fato de ser o mesmo contexto em que emerge a 

tradição jusnaturalista à qual Finnis se filia, a saber, a tradição “clássica” que vem de 

Platão e Aristóteles (e que é mais tarde assimilada e desenvolvida por filósofos 

como: Cícero, Agostinho, Tomás de Aquino, entre outros).  

É usual atribuir o início das teorizações sobre a “lei natural” ou “direito natural” 

às discussões em torno da antiga dicotomia grega entre “physis” e “nomos” 

(STRAUSS, 1953, p. 97). Os gregos antigos entendiam que há uma dicotomia entre 

“physis” (φúσις), que significa “natureza”, e “nomos” (νóμος), que significa “costume”. 

A diferença fundamental é que uma questão de “natureza” (physis) diz respeito 

apenas àquilo que é próprio da realidade das coisas e que é da mesma forma em 

todos os lugares, ao passo que uma questão de “costume” (nomos) diz respeito 

àquilo que é exclusivamente criado pelo homem e que varia de um lugar para outro. 

Pensando em termos modernos, poderíamos dizer que o que é “natural” é aquilo 

que é “objetivo”, e o que o que é “costume” é aquilo que é “subjetivo”. 

Os sofistas endossavam essa dicotomia entre natureza e costume (FINNIS, 

2011a, p. 49-50). Platão e Aristóteles, contudo, questionaram essa perspectiva, 

tornando-se os primeiros a fornecer argumentos filosóficos em prol de uma lei 

“natural”, isto é, de uma lei cuja validade não depende de nenhuma convenção 

humana ou lei positiva. Essa ideia revela uma posição notadamente crítica de Platão 

e Aristóteles com relação à cultura dos antigos helenos – o que, aliás, ocorreu com 
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muitos outros filósofos antigos e com relação a muitas outras questões culturais35. 

Os diálogos de Platão dão testemunho da força da referida dicotomia, pois há neles 

um esforço constante de justificar o potencial normativo da natureza (Ibidem, p. 41-

55, 95-6)36.  

Na visão de Platão, através da razão humana, o homem poderia descobrir o 

que está “de acordo com a natureza” (kata phusin), compreendendo, assim, a 

maneira correta de ordenar os assuntos de sua vida individual e social, isto é, da 

totalidade de sua vida na polis (LEWIS, 2015, p.1)37. Mas Platão não fala com muita 

frequência, ao menos explicitamente, de uma “lei natural”. Todo modo, ao propor um 

conjunto de teses sobre o que é bom e justo kata phusin, em oposição à mera 

convenção humana, Platão (e com ele, Sócrates) certamente pode ser considerado 

um dos pais do direito natural, cujo trabalho, se não pode oferecer respostas cabais, 

ao menos introduz com clareza o problema. 

Aristóteles não falará apenas em “lei natural”, mas também em “justiça 

natural”, vindo a ser, para muitos, o primeiro teórico jusnaturalista de nossa tradição 

ocidental. Aquelas duas expressões são correlatas em seu pensamento, e apontam 

para uma justiça ou retidão que é inerente à natureza das coisas em questão e que 

não varia de um lugar para o outro, mas é a mesma em todos os lugares. Em razão 

disso, a “justiça natural” deve diferir da “justiça convencional”, a qual depende 

apenas do que foi acordado ou convencionado (PAKALUK, 2015, p. 2-4)38. Finnis, 

aliás, em sua obra Fundamentos de ética39, ao falar das “grandes questões da 
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 A filosofia grega antiga parece desenvolver o germe crítico que já está contido nas tragédias 
gregas, as quais retratavam, entre outras coisas, as contradições oriundas do conflito entre as 
crenças dos antigos helenos e os novos valores da polis. Talvez a temática trágica que melhor 
expresse isto seja o conflito entre a liberdade humana (que é um dos grandes ideais da democracia 
grega) e o destino tal como traçado pelos deuses (elemento central da cultura dos antigos helenos). 
O Mito de Édipo é um típico exemplo desse conflito. Ao que parece, os filósofos gregos não 
abandonaram totalmente as tradições, mas as explicaram a partir de outro discurso. 
36

 Talvez o diálogo Kríton seja o mais notório nesse sentido, pois versa fundamentalmente sobre o 
problema da justiça e da lei (ou costume), implicando um contraste entre jusnaturalismo e 
juspositivismo. A grande questão levantada é: “a lei é justa por ser lei ou por ser justa?”  
37

 Trata-se de um verbete chamado “Plato”, publicado por Braley V. Lewis no site “Natural Law, 
Natural Rights, and American Constitutionalism”. Disponível em: 
<http://www.nlnrac.org/classical/plato> Acesso em: 25 mar. 2015. 
38

 Verbete chamado “Aristotle” publicado por Michael Pakaluk no site “Natural Law, Natural Rights, 
and American Constitutionalism”. Disponível em: <http://www.nlnrac.org/classical/aristotle> Acesso 
em: 25 mar. 2015. Para uma visão ampla das ideias de justiça e lei natural em Aristóteles, ver: 
MILLER, 1991. 
39

 Esta obra é resultado de seis Caroll Lectures ministradas por John Finnis na Universidade de 
Georgetown. Seu propósito é apresentar a teoria jusnaturalista de Finnis para um público voltado 
para o discurso ético. Ver “Apresentação”, em: FINNIS, 2012.  

http://www.nlnrac.org/classical/plato
http://www.nlnrac.org/classical/aristotle
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ética”, cita Aristóteles para fazer menção à natureza ou objetividade das questões 

éticas frente à diversidade de opiniões quanto às mesmas; a saber: 

 
 

A questão envolvendo o moralmente admirável e a questão envolvendo o 
justo – essas são matérias da ciência política [da qual a ética é uma parte 
primária], e estas são o objeto de tamanha variação e alternância que as 
pessoas pensam que elas são matérias, não da natureza, mas de mera 
convenção. E há também semelhante alternância no tocante à opinião 
sobre bens; já que bens frequentemente trazem algum mal: riqueza, por 
exemplo, trouxe ruína para alguns homens e a coragem ruína para outros. 
(FINNIS, 2012, p. 6-7)

40
 

 
 

Finnis sublinha que, para Aristóteles, o objeto da ética – que se divide entre: o 

bem ou bens (tagatha), o moralmente admirável (to kalon) e o justo (to dikaion) – 

deve ser articulado em termos de “natureza”, e não de convenção. O autor 

acrescenta que o que Aristóteles quer dizer por “natureza” é mais bem 

compreendido se recorremos à expressão moderna “objetividade” (FINNIS, 2012, p. 

7). Ainda em Fundamentos de ética, o autor justifica essa leitura em uma nota de 

final de capítulo (“endnote”), onde cita novamente Aristóteles: 

 
 

“Por natureza” (physei) é uma frase com muitas conotações, mas nesse 
contexto a referência à objetividade ou verdade é mais relevante. Et. Nic. 1 
3: 1094b14-17 antecipa o V, 7: 1134b18-11 – 1135a15, no que as 
afirmações centrais são (i) “uma regra de justiça é natural quando possui a 
mesma validade em todos os lugares e não depende da nossa aceitação ou 
não dela” (1134b20); e (ii) “em todos os lugares existe apenas uma ordem 
política (politeia) que é natural, notadamente, a melhor” (1135a5). (FINNIS, 
2012, p. 23, n. 1.3) 

 
 

Em suma, podemos certamente concordar que as reflexões de Aristóteles 

foram fundamentais para o desenvolvimento do direito natural no mundo ocidental. 

Aristóteles reafirma categoricamente a atitude crítica de Platão com relação à 

dicotomia entre natureza e costume, ajudando a solidificar as pretensões 

(“clássicas”) do jusnaturalismo.  

Cícero, logo em seguida, se apropriou das teses jusnaturalistas de Platão e 

Aristóteles, introduzindo-as no mundo latino. Mais tarde, Agostinho veio a assimilar 

essas teses, defendendo-as contra as investidas críticas – especialmente os 

argumentos relativistas da época. Esse empreendimento culmina, enfim, no trabalho 
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 Trata-se de uma citação extraída de EN 1.3: 1094b 14-17. 
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de Tomás de Aquino, principalmente em seu famoso “tratado da lei” (ST I-II q. 94-7) 

da Suma Teológica. Tomás de Aquino desenvolve muitos pontos dessa concepção 

de direito natural, expandindo-a para além das considerações de seus mestres, 

razão pela qual ele tem sido considerado o grande teórico do direito natural. 

Do acima exposto, podemos concluir que, dentro da tradição jusnaturalista 

“clássica”, o sentido mais apropriado de “lei natural” ou “direito natural” diz respeito à 

ideia de “physis” (em contraste com a ideia de “nomos”), isto é, a ideia de “natureza” 

no sentido daquilo que é o que é por si mesmo, independentemente das 

preferências, convenções e decisões humanas. Aliás, no artigo “Natural Law”, Finnis 

contrasta a lei natural clássica com o convencionalismo e também com o ceticismo 

(2011a, p. 201). Neste texto, o autor afirma que o jusnaturalismo é contrário a 

perspectivas éticas que se baseiam em proposições tais como: “Em sociedades 

contemporâneas, X é amplamente considerado como bom/obrigatório; logo, X é 

bom/obrigatório.” (Ibidem, idem)41. O direito natural visa àquilo que é ou pode ser 

racional e objetivo, e não aceita a mera visão estabelecida sobre as coisas como 

critério de justificação42.  

Naquele mesmo artigo, Finnis afirma que, na expressão “lei natural”, a palavra 

“lei” refere-se “[...] aos padrões de escolha correta, padrões que são normativos (isto 

é, racionalmente diretivos e ‘obrigatórios’) porque são verdadeiros, de modo que 

escolher de outra forma que não de acordo com eles é irrazoável.” (2011a, p. 200)43. 

Já a palavra “natural” contida naquela expressão, pode significar qualquer um dos 

seguintes aspectos: (i) que os padrões relevantes (princípios e normas) não são 

positivos; (ii) que os padrões relevantes são mais “elevados” do que os padrões 

positivos e as convenções; (iii) que os padrões relevantes se conformam em geral às 

exigências da razão e são objetivos, de modo que as pessoa que não os seguem 

encontram-se em erro; e que (iv) a aderência dos padrões relevantes tende 
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 No original: “In contemporary society X is widely regarded as good/obligatory; therefore X is 
good/obligatory.” Ainda neste trecho, Finnis também critica argumentos emotivistas, contextualistas e 
prescritivistas. 
42

 Pois, o principal problema de tomar as convenções (em si mesmas) como critérios de validade e 
justificação é que do fato das coisas serem de um determinado modo, não segue logicamente que 
elas devam ser assim. É por isso que, como afirma Finnis (2011d, p. 5, n. 10): “O positivismo legal é 
um empreendimento intelectual incoerente. Ele se incumbe de uma tarefa explanatória que o torna 
incapaz de ser desenvolvido. Como resultado, ele oferece a seus estudantes derivações inválidas de 
um deve a partir de um é.” 
43

 No original: “Instead, the term ‘law’ in the phrase ‘natural law’ refers to standards of right choosing, 
standards which are normative (that is, rationally directive and ‘obligatory’) because they are true and 
choosing otherwise than in accordance with them is unreasonable.” 
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sistematicamente a promover o florescimento humano (FINNIS, 2011a, p. 200-1). Ou 

seja, de acordo com Finnis, podemos entender a expressão “lei natural” como 

dizendo respeito a padrões normativos objetivos que determinam as escolhas 

corretas e conduzem à realização humana.  

Mas essa definição deve também ser atribuída à expressão correlata “direito 

natural”? A resposta é: sim, embora haja uma distinção analítica a se observar entre 

ambas. Ainda no mesmo artigo, Natural Law, Finnis afirma que a única diferença 

cabível entre “lei natural” e “direito natural” é a seguinte: “A distinção é simplesmente 

que a loi naturalle é, enquanto tal, o conjunto de razões (princípios) que justificam a 

afirmação do droit naturel em questão. O último é o primeiro em sua aplicação a 

uma classe específica de pessoas e assuntos.” (2011a, p. 207)44. O que Finnis quer 

dizer é que o “direito natural” constitui simplesmente os princípios da “lei natural” 

empregados em um caso específico. Trata-se, portanto, de uma diferença deveras 

sutil, que não implica em alguma restrição prévia sobre o intercâmbio das 

expressões – a não ser, é claro, por algum motivo metodológico bastante específico. 

É por isso que Finnis geralmente usa as expressões “lei natural” e “direito natural” de 

forma correlata.  

Uma vez postulado o significado básico de “lei natural” e “direito natural” em 

John Finnis, cabe agora introduzir o conteúdo que essas expressões designam. 

Uma visão geral desse conteúdo pode ser obtida através da análise dos princípios 

jusnaturalistas. As duas seções a seguir são designadas a essa análise.  

 

 

1.2.2 Os princípios do direito natural 

 

 

Os princípios do direito natural são compostos por princípios pré ou 

supramorais, princípios morais e regras morais genéricas ou específicas. Em Lei 

Natural e Direitos Naturais, Finnis oferece uma síntese dessas três categorias de 

princípios do direito natural, a saber:   
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 No original:  “The distinction is simply that the loi naturelle is as such the set of reasons (principles) 
which justify the assertion of the droit naturel in question. The latter is the former in its application to a 
specified class of persons and subject- matter.” 
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[...]; existe: (i) um conjunto de princípios práticos básicos que indica as 
formas básicas de florescimento humano como bens a serem buscados e 
realizados, e que é, de uma forma ou de outra, usado por todos os que 
ponderam sobre o que fazer, por mais infundadas que sejam suas 
conclusões; e (ii) um conjunto de requisitos metodológicos de razoabilidade 
prática (ela mesma uma forma das básicas de florescimento humano) que 
distingue entre pensamento prático bem fundado e infundado e que, quando 
são todos empregados, fornece os critérios para distinguir entre atos que 
(sempre ou em circunstâncias particulares) são razoáveis levando-se tudo 
em consideração (e não apenas a um propósito particular) e atos que são 
desarrazoados levando-se tudo em consideração, isto é, entre modos de 
agir que são moralmente certos ou moralmente errados – permitindo, dessa 
forma, que se formule (iii) um conjunto de padrões morais gerais. (FINNIS, 
2007a, p. 35) 

 
 

Ou seja, segundo este excerto, os princípios do direito natural abarcam: (i) 

princípios pré-morais que conduzem a bens humanos básicos concernentes ao 

florescimento e realização das pessoas – princípios estes que, na qualidade de 

básicos e fundacionais, são empregados por todas as pessoas em suas ações e 

reflexões práticas, mesmo por aquelas mais imorais e reprováveis; há também 

certos (ii) princípios morais intermediários ou modos de responsabilidade (exigências 

de razoabilidade prática), que elucidam as formas corretas, razoáveis (e, portanto, 

propriamente morais) de se engajar nos bens humanos que realizam as pessoas; e, 

por fim, existe ainda uma série de (iii) regras morais gerais, que podem ser 

entendidas como deduções ou conclusões a partir dos princípios morais 

intermediários (isto é, com o auxílio dos mesmos45), gerando normas morais como, 

por exemplo, aquelas que proíbem o assassinato ou a mentira.  

Entrementes, é necessário notar que a abordagem empreendida em Lei 

Natural e Direitos Naturais quanto aos princípios morais deixou uma séria lacuna: 

isso porque, naquela ocasião, Finnis não elucidou a fonte ulterior de normatividade 

dessa classe de princípios (2011e, p. 419). Essa fonte de normatividade foi 

apresentada poucos anos depois, em seus Fundamentos de ética, como aquilo que 

ele denominou “princípio moral mais geral” ou “princípio mestre da moral”. Tal 

princípio diz que “devemos estar abertos para a realização humana integral” 

(FINNIS, 2012, p. 76, 120). A realização humana integral nada mais é do que a 

realização plena de todos os bens humanos básicos (na vida de todas as pessoas e 
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 Daí o fato de, em Lei Natural e Direitos Naturais, Finnis também chamá-los de “exigências 
metodológicas de razoabilidade prática”. 
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comunidades humanas). Assim, o significado daquilo que entendemos como 

“moralidade” repousa sobre esse princípio moral mais geral46.  

Assim compreendidos, os princípios do direito natural podem ser encontrados 

em todos os campos da ação humana. Como ressalta Finnis (2007a, p. 35), “[...] os 

princípios do direito natural não são encontrados apenas na filosofia moral e na 

conduta ‘individual’, mas também na filosofia política e na jurisprudência, na ação 

política, nas adjudicações e na vida dos cidadãos”. Trata-se, portanto, de princípios 

primeiros que orientam e justificam não apenas a ação individual e particular, mas 

todo o ornamento legal e político – se não consciente e explicitamente, ao menos 

inconsciente e implicitamente. De modo que, consequentemente, onde tais 

princípios não puderem ser encontrados como guias morais, haverá então uma 

nítida falta de razoabilidade, isto é, de sensibilidade moral quanto aos princípios do 

florescimento humano. 

Ademais, são os princípios do direito natural que explicam todo o poder 

coercitivo do direito positivo e da autoridade política, sendo os princípios que 

evidenciam e justificam os elementos do bem comum e da justiça. Como diz o autor: 

 
 

Pois que esses princípios justificam o exercício da autoridade na 
comunidade. Eles requerem, também, que essa autoridade seja exercida, 
na maioria das circunstâncias, de acordo com a maneira convenientemente 
rotulada de Estado de Direito, com o devido respeito aos direitos humanos 
que encarnam os requisitos da justiça e para o propósito de promover um 
bem comum no qual tal respeito pelos direitos é um componente. (FINNIS, 
2007a, p. 35)  

 
 
 
1.2.3 Sobre as classes de princípios: pré-morais e morais 

 

 

Do acima exposto, podemos concluir que os princípios do direito natural são 

divididos em duas categorias, a saber: princípios pré ou supramorais e princípios 

morais. Como diz o autor: “Em verdade, qualquer teoria normativa política ou jurídica 
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 Com efeito, o esclarecimento sobre o princípio moral supramencionado significou um grande 
avanço em sua teoria (FINNIS, 2011e, p. 419). No Prefácio que John Finnis redigiu exclusivamente 
para a tradução brasileira de Fundamentos de ética, encontramos algumas palavras sobre esse 
progresso teórico, cito: “Em segundo lugar, o presente livro é o primeiro dos meus escritos a falar do 
“princípio moral mais geral” (que não deve ser confundido com o princípio primeiro e mais geral do 
raciocínio prático) e o primeiro a dar-lhe alguma articulação: a pessoa deve manter-se aberta à 
integral realização humana.” (FINNIS, 2012, Prefácio à Edição Brasileira) 
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defensável necessitará distinguir os princípios que dão à ação seu ponto inteligível 

daqueles que guiam as escolhas moralmente consistentes e os juízos morais sobre 

escolhas atuais ou possíveis.” (FINNIS, 2011e, p. 419)47. Consideremos essas duas 

classes de princípios, a começar pelos pré ou supramorais. 

 

 

1.2.3.1 A lista de princípios pré-morais 

 

 

Os princípios pré-morais dizem respeito aos bens humanos básicos aos quais 

a lei natural dirige toda ação humana. Esses bens básicos são descobertos pela 

inteligência prática através da lei natural, a qual diz que “o bem é para ser buscado e 

realizado, e o mal evitado”. Esta proposição diretiva constitui a forma geral da lei 

natural tal como proposta por Tomás Aquino (especialmente em ST I-II, q. 94, a.2). 

Conforme alude Aquino, existe uma série de bens fundamentais que “são para ser 

buscados” na ação humana. Estes são os bens humanos básicos.  

De acordo com John Finnis, as formas de bem que “são para ser buscadas” 

na ação são apreendidas pela inteligência a partir de atos de insight, atos que não 

são inferências a partir de outros princípios mais fundamentais, mas 

espontaneidades típicas da inteligência humana, através das quais “surgem”, por 

assim dizer, os primeiros princípios práticos ou bens humanos básicos da lei natural. 

Como diz o autor: 

 
 

Os primeiros princípios do ‘sistema’ são conhecidos por insight (nous: cf. NE 
VI. 6: 1141a8; 5: 1140b17; 6: 1142a26), sem dedução via qualquer meio 
termo (eles são per se nota: ST I–II q.94 a.2). Mas os insights cujos 
conteúdos são os princípios autoevidentes do conhecimento prático não são 
intuições – “insights” sem dados. Ao contrário, eles são insights cujos dados 
são, em primeiro lugar, apetites sensíveis e naturais e respostas 
emocionais. Esses dados são subsequentemente enriquecidos pelo 
conhecimento teórico ou opinião verdadeira sobre as possibilidades (por 
exemplo, sobre o que ameaça ou melhora a saúde, ou sobre que 
conhecimento está disponível) e pela experiência de desarmonia (intenções 
frustradas). (FINNIS, 2011a, p. 204-5)

48
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 No original: “Indeed, any defensible normative political or legal theory will need some such account, 
distinguishing the principles which give action intelligible point from those that guide morally sound 
choices and moral judgments about possible or actual choices.” 
48

 No original: “The first principles of the ‘system’ are known by insight (nous: cf. NE VI.6: 1141a8 with 
5: 1140b17 and 6: 1142a26), without deduction via any middle term (they are per se nota: ST I–II q.94 
a.2). But the insights whose content is the self- evident principles of practical knowledge are not 



47 
 

 

 
Como fizemos referência acima, os primeiros princípios do ‘”sistema” são os 

bens humanos básicos da lei natural. Esses bens são apreendidos pela inteligência 

como princípios autoevidentes (per se nota) e indemonstráveis (indemonstrabilia). 

Por conseguinte, podemos entender que tais princípios operam como elementos 

fundacionais da razão prática, afirmando as formas básicas de bem que devem ser 

buscadas (e os males correspondentes a ser evitados).  

Princípios fundacionais são normalmente autovidentes, de modo que uma 

tentativa de demonstrá-los (ou mesmo de refutá-los) já os pressuporia. Como diz 

Finnis:  

 
 

A não-dedutibilidade em alguns casos significa falta de justificação ou de 
objetividade. Mas, em outros casos, indica que ele [o princípio básico] é 
evidente por si mesmo; e esses casos podem ser encontrados em cada 
área de investigação. Pois em cada área há, e deve haver, em algum ponto 
ou pontos, um fim para a dedução e a inferência. Nesse ponto ou pontos, 
nos vemos face a face com o que é evidente por si mesmo, o que torna 
possível todas as inferências subsequentes nessa área. (FINNIS, 2007a, p. 
77, Acréscimos nossos) 

 
 
Como refutar, por exemplo, o princípio de não-contradição sem pressupô-lo? E 

como prová-lo ou demonstrá-lo? Da mesma forma, como refutar, por exemplo, o 

bem humano básico conhecimento sem pressupô-lo como uma razão prática básica, 

como algo desejável de se buscar e como algo realizador daquele que o busca e o 

alcança? E como poderíamos prová-lo ou demonstrá-lo? Autoevidência, com efeito, 

não significa necessariamente ausência de provas, mas, antes, a “dispensabilidade” 

das mesmas. Não obstante, Finnis alega (1998, p. 88) que o esclarecimento daquilo 

que é autoevidente pode ser obtido através de argumentos dialéticos – isto é, 

através de exemplos, contraexemplos, explanações, etc. Em suma, a questão da 

autoevidência é uma questão delicada e filosoficamente complexa, podendo ser 

considerada uma das fragilidades da teoria de John Finnis. 

Uma compreensão adequada e satisfatória dos primeiros princípios da lei 

natural que conduzem a bens humanos básicos é uma compreensão que também 

                                                                                                                                                                                     
intuitions—‘insights’ without data. Rather they are insights whose data are, in the first place, natural 
and sensory appetites and emotional responses. These data are subsequently enriched by theoretical 
knowledge or true opinion about possibilities (e.g. about what threatens and enhances health, or about 
what knowledge is available), and by experience of disharmony (frustrated intentions).” 
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depende da prática concreta das pessoas, de sua experiência nos campos de 

oportunidade humana que constituem os bens humanos básicos (por exemplo: 

experiência no campo de conhecer e não estar na ignorância, de usufruir de uma 

amizade verdadeira e também de uma boa convivência com os vizinhos, de obter 

bons resultados no trabalho, de se manter saudável e disposto fisicamente, de 

vislumbrar questões sobre a origem e o sentido da vida e do universo, etc.). Os bens 

humanos básicos são, acima de tudo, oportunidades genuinamente humanas de 

realização e felicidade, e não podem ser reduzidos à epistemologia e à abstração 

que são típicas de sua discussão enquanto princípios básicos e fundacionais. A 

filosofia nos ajuda a compreendê-los; mas, assim como a pessoa que desconhece 

aritmética não pode aprender geometria, também aquele que desconhece, na 

prática, as oportunidades genuinamente humanas dificilmente entenderá o seu 

benefício inteligente49.  

Em Lei Natural e Direitos Naturais, Finnis ofereceu uma lista com sete dos 

benefícios mencionados acima, a saber: vida, amizade, conhecimento, experiência 

estética, razoabilidade prática, jogo e religião (2007a, p. 91-5). Essa primeira lista, 

entretanto, foi sendo alterada pelo autor ao longo do tempo. Quanto a essa 

alteração, aliás, é de suma importância destacar que, de acordo com Finnis (2007a, 

p. 95-6), a lista de bens humanos básicos do direito natural deve ser considerada 

como uma lista aberta, pois é possível que venhamos a nos aperceber de outros 

aspectos do bem-estar humano que são básicos e irredutíveis, e que, por alguma 

razão, ainda não estão suficientemente claros para nós. Assim, embora o autor de 

fato suponha que sua lista abarque todos os bens humanos básicos da lei natural, 

ele reconhece que não se pode da-la por encerrada (FINNIS, 1998, p. 95-7). Pois os 

bens humanos básicos dizem respeito às capacidades humanas, as quais são tanto 

estáveis quanto dinâmicas, de modo que não podemos saber ao certo se o nosso 

conhecimento atual das mesmas já se esgotou. Como diz Finnis: “[...] os bens 

humanos básicos explicam tanto as características constantes e universais da vida 

humana quanto sua diversidade e abertura.” (FINNIS; GRISEZ; BOYLE, 1987, p. 
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 Como explicaremos no segundo capítulo deste trabalho, John Finnis entende que a tarefa 
descritiva, a qual inclui uma série de “lembretes” sobre a experiência prática humana, é 
complementar à tarefa normativa, que é a tarefa filosófica de investigar e argumentar em prol dos 
princípios básicos que fundamentam o dever e a moralidade (FINNIS, 2007a, p. 31). 
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278)50. Com base nesta visão, por conseguinte, Finnis realizou algumas mudanças 

com relação aos bens humanos básicos vida, conhecimento e jogo. O primeiro abriu 

espaço para o bem do casamento (que era inicialmente considerado parte da vida e 

vitalidade humana); o segundo foi unificado como uma mesma “categoria” de bens 

humanos básicos, e Finnis passou a falar em “conhecimento (e apreciação estética) 

da realidade”; o terceiro, por fim, ganhou uma divisão analítica, passando a ser 

entendido como o bem humano básico da performance tanto no jogo quanto no 

trabalho. 

Uma formulação útil da lista de bens humanos básicos, englobando as 

referidas modificações, pode ser encontrada em uma nota de rodapé do artigo 

Commensuration and Public Reason, a saber: 

 
 

(1) conhecimento (incluindo a apreciação estética) da realidade; (2) 
excelência na performance, no trabalho e no jogo, buscada por si mesma; 
(3) vida corporal e os componentes de sua completude, a saber: saúde, 
vigor e segurança; (4) amizade ou harmonia e associação entre pessoas em 
suas várias formas e níveis de intensidade; (5) a associação sexual de um 
homem e uma mulher que, embora envolva necessariamente tanto a 
amizade entre os parceiros quanto a procriação e educação de seus filhos, 
parece ter um ponto de inteligibilidade e benefício compartilhado que não é 
redutível nem à amizade e nem à vida-em-sua-transmisão, e que, portanto 
(como a antropologia comparativa confirma e Aristóteles esteve próximo de 
articular [p. ex., NE VIII.12: 1162a15–29], para não mencionar o “terceiro 
fundador” do Estoicismo: Musonius Rufus), deve ser reconhecida como um 
bem humano básico distinto chamado casamento; (6) o bem da harmonia 
entre os sentimentos e juízos (integridade interior), e entre os juízos e o 
comportamento (autenticidade), bem esse que podemos chamar de 
razoabilidade prática; (7) harmonia com o fundamento e fonte última de toda 
a realidade, incluindo significado e valor. (FINNIS, 2011a, p. 244, n. 25)
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Nessa formulação da lista de bens humanos básicos, vemos que a 

apreciação estética aparece atrelada ao conhecimento. Similarmente, o bem 
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 No original: “[...] the basic human goods explain both human life’s constant and universal features, 
and its diversity and open-endeness.”  
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 No orginal: “(1) knowledge (including aesthetic appreciation) of reality; (2) skilful performance, in 
work and play, for its own sake; (3) bodily life and the components of its fullness, viz. health, vigor, and 
safety; (4) friendship or harmony and association between persons in its various forms and strengths; 
(5) the sexual association of a man and a woman which, though it essentially involves both friendship 
between the partners and the procreation and education of children by them, seems to have a point 
and shared benefit that is not reducible either to friendship or to life- in- its- transmission and therefore 
(as comparative anthropology confirms and Aristotle came particularly close to articulating [e.g. NE 
VIII.12: 1162a15–29] not to mention the ‘third founder’ of Stoicism, Musonius Rufus) should be 
acknowledged to be a distinct basic human good, call it marriage; (6) the good of harmony between 
one’s feelings and one’s judgments (inner integrity), and between one’s judgments and one’s behavior 
(authenticity), which we can call practical reasonableness; (7) harmony with the widest reaches and 
most ultimate source of all reality, including meaning and value.” 
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humano básico jogo aparece somado ao trabalho, sendo ambos considerados como 

formas de excelência na performance. Também vemos surgir o bem humano básico 

chamado casamento. Podemos entender essas alterações a partir das razões que 

seguem.  

Quanto à apreciação estética, Finnis afirma (2011e, p. 448) que situá-la como 

um “tipo de conhecimento” é mais preciso do que vê-la em separado do bem 

humano básico que há no conhecimento. Assim, podemos entender que uma 

distinção analítica entre conhecimento e apreciação estética é possível em função 

desta última ser uma espécie de desdobramento “sensível” do primeiro. A 

capacidade de apreciar a beleza possui uma ancoragem na capacidade de inteligir a 

realidade e suas formas; contudo, a constatação intelectual das formas e padrões da 

realidade só pode se transformar em apreciação estética da mesma com a influência 

da sensibilidade. Assim, o reconhecimento da relação entre conhecimento e 

estética, ao menos em um nível intelectual, se faz necessário. Agora, Finnis não 

parece muito claro sobre se a apreciação estética possui seu próprio ponto de 

inteligibilidade. O fato de ele ter a apresentado inicialmente como separada do 

conhecimento pode indicar que ela possui, de fato, um ponto de inteligibilidade 

próprio e singular. No entanto, sua apresentação tardia como atrelada ao 

conhecimento dificulta tal compreensão. Não podemos, aqui, estabelecer uma 

reflexão mais profunda a este respeito; contentamos-nos em lançar as bases para a 

mesma. 

Quanto aos dois aspectos que há no bem humano básico da excelência nas 

performances humanas, o aspecto “lúdico” (no caso do jogo) e o as aspecto “sério” 

(no caso do trabalho), a explicação talvez seja mais simples. Na primeira versão da 

lista de bens humanos básicos, a qual foi apresentada em Lei Natural e Direitos 

Naturais (caps. III e IV), John Finnis fala somente em “jogo”, cujo aspecto benéfico é 

a realização que a pessoa encontra na própria performance das atividades lúdicas – 

isto é, o bem que há no simples fato de estar jogando xadrez, executando 

movimentos de alguma arte marcial, realizando passos de dança, etc. (2007a, p. 

93). Naquela ocasião, em suma, o autor defendeu que qualquer atividade humana 

pode ter um aspecto de “jogo”. No entanto, Finnis veio a concluir que a busca pela 

excelência na performance abarca uma distinção analítica entre os contextos 

“lúdicos” e os contextos “sérios”. Essa distinção analítica aparece pela primeira vez 

em Nuclear Deterrence, Morality and Realism (cap. X.3). Com efeito, o autor 
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reconhece (FINNIS, 2011e, p. 448) que deveria ter apresentado desde o começo o 

bem humano básico “jogo” como “excelência na performance, tanto no ‘jogo’ quanto 

no ‘trabalho’”. 

Ocorreu também de Finnis desvincular a relação procriativa do bem humano 

básico vida e atribuí-la um status de basicalidade quanto ao bem humano. Em Lei 

Natural e Direitos Naturais, o autor ainda considerava o casamento como um 

aspecto do bem básico que há na vitalidade humana, a saber: a vida em sua 

transmissão através da procriação entre macho e fêmea. Finnis passou a entender 

essa relação procriativa como tendo um ponto próprio de inteligibilidade e 

basicalidade, distinto da vitalidade humana, que pode ser entendido como 

“casamento”. Este bem humano básico pode ser entendido como um estado de 

coisas complexo que abarca a geração e o cuidado da prole, bem como a relação 

dos cônjuges entre si. Enquanto tal, o casamento também envolve a amizade; no 

entanto, trata-se de uma “amizade procriativa”, que é mais bem entendida através 

da ideia de “família” – uma união em torno de uma prole atual ou possível. Essa 

mudança aparece pela primeira vez em Aquinas: Moral, Political, and Legal Theory 

(1998)52; e há diversos artigos nos quais o autor trata deste tema, dentre os quais o 

texto Marriage: A Basic and Exigent Good (2008)53 é certamente fundamental. 

Tendo feito algumas considerações gerais sobre os bens humanos básicos, 

talvez seja útil agora estabelecer uma breve descrição de cada um deles. Antes, 

porém, atentemos para uma advertência. É preciso sempre ter em vista que, 

enquanto primeiros princípios da lei natural, a “bondade” dos bens humanos básicos 

não pode ser mensurada objetivamente (falaremos disso adiante). Essa advertência 

é importante para deixar claro que a ordem dos bens humanos básicos, tal como 

apresentados na citação acima, não representa nenhuma hierarquia. Assim, o fato 

de John Finnis costumar citar em suas listas o bem da vida humana por primeiro, 

não significa que a vida seja mais valiosa ou mais fundamental (em termos 

intelectuais e fundacionais) do que os demais bens humanos básicos. 

 Em verdade, a razão que pode explicar por que Finnis geralmente começa 

citando o bem humano básico vida primeiro é a três classes de inclinações naturais 

estabelecidas por Tomás de Aquino em ST I-II, q. 94, a.2. Segundo Aquino, as 
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 Especialmente na seção 4 do Capítulo 5: “V.4. Marriage, Sex, fides, and Integrity” (1998, p. 143-
54). 
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 Este texto pode ser encontrado no terceiro volume dos Collected Essays of John Finnis (2011), cujo 
título é Human Rights and Commom Good.  
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inclinações naturais do homem abarcam, a saber: (1) as inclinações que eles 

compartilham com todos os entes; (2) as inclinações que eles compartilham com os 

animais; e (3) as inclinações que não compartilham com nenhum outro ente. Finnis 

chama esta categorização de “estratificação metafísica” (1998, p. 81); e embora, 

muito raramente, se valha da mesma para explicar os bens humanos básicos, em 

geral ele prefere deixar essa abordagem de lado – certamente pelas implicações 

metafísicas e teológicas que ela tem na teoria de Aquino (2007a, p. 99). Pois, a 

investigação sobre o bem humano é, antes de tudo, uma investigação prática (sobre 

o que deve ser feito), e não metafísica (sobre o que é o caso) (FINNIS, 2012, p. 1-4). 

Ademais, o autor admite (FINNIS, 2011e, p. 444) que não é claro o que Aquino 

queria dizer com “inclinações naturais” – se ele estava se referindo a inclinações 

sensíveis ou intelectuais. Seja como for, o que precisamos, por hora, é que não há 

uma objetividade simples e objetiva sobre a “bondade” dos bens humanos básicos. 

É fato que sem o bem humano básico vida, todos os demais parecem desaparecer. 

No entanto, que pessoa aceitaria uma vida em que só se sobrevive e que não há 

oportunidades de conhecer, ter amigos, trabalhar, jogar, decidir com razoabilidade, 

etc.? 

Uma breve ilustração dos bens humanos básicos identificados pela teoria de 

John Finnis pode ser dada da seguinte forma: 

 
 

(1) Vida. Este bem humano básico diz respeito, em um 

sentido amplo, à vitalidade dos seres humanos, desdobrando-se na busca 

pela saúde (física e mental), vigor (disposição e resistência) e segurança 

(autopreservação). Na primeira lista de bens humanos básicos, 

apresentada em Lei Natural e Direitos Naturais, John Finnis não distinguia 

entre o benefício que há na vida humana e o benefício que há na relação 

marital que é responsável propagação da vida. No entanto, em listas 

subsequentes, o autor passou a falar do bem humano básico casamento 

como tendo um ponto de inteligibilidade à parte do bem humano básico 

vida54. É importante ressaltar que o bem humano básico vida já está 

presente nos estágios iniciais da vida humana, desde a vida intrauterina. 

Esse bem humano básico é conferido a toda vida humana, seja ela 
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 Para algumas ponderações e esclarecimentos de Finnis quanto à introdução do bem humano 
básico casamento em sua lista, ver: FINNIS, 1998, p. 82, 97-8; 2011a, p. 9, 34; 2011e, p. 446-7. 
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subdesenvolvida em razão de sua formação inicial, ou decadente em 

razão de sua degradação natural. Em ambos os estados referidos, os 

seres humanos são portadores de capacidades radicais (pontencialidades 

tipicamente humanas) que lhes são inalienáveis (FINNIS; GRISEZ; 

BOYLE, 1987, p. 304-9).   

(2) Conhecimento. Trata-se do bem humano básico que há em ter 

acesso à realidade ou verdade. Nesse sentido, trata-se tanto do 

conhecimento teórico sobre o que é o caso quanto do conhecimento 

prático sobre o que deve ser efeito. No entanto, o conhecimento é primeiro 

apreendido como uma possibilidade humana (FINNIS, 2011a, p. 2). Essa 

apreensão é uma apreensão teórica, isto é, sobre o que é o caso (e não 

sobre o que deve ser feito). É apenas depois dessa apreensão teórica que 

a inteligência humana pode apreender que se trata de uma possibilidade 

benéfica, isto é, de um bem a ser buscado na ação (ibidem, p. 3). Assim, o 

conhecimento prático tem como matriz o conhecimento teórico – e, 

portanto, devemos entender o bem humano básico conhecimento tanto no 

sentido teórico quanto prático. Como dissemos acima, o tratamento 

maduro de Finnis sobre a experiência estética parece situá-la como uma 

forma de conhecimento sensível. Tudo indica que a apreciação da beleza 

possui um ponto próprio de inteligibilidade que não pode ser explicado 

apenas a partir do conhecimento. Todavia, este trabalho deixa esta 

questão em suspenso.  

(3) Excelência na performance. Finnis defende que há um benefício 

inteligente na excelência das performances humanas, sejam elas “lúdicas” 

ou “sérias”. Esse benefício reside na boa excussão da própria ação, isto é, 

na excelência da performance mesma, não dizendo respeito a nenhum 

bem exterior à mesma. Esse bem humano básico pode ser entendido 

tanto como “jogo”, quando se tratam das performances em contextos 

“lúdicos” (por exemplo, xadrez, pocker, dança, futebol, artes marciais, etc.) 

quanto como “trabalho”, quando se tratam de performances em contextos 

“sérios” (por exemplo, dar aulas, realizar pesquisas, advogar, empreender, 

faxinar, entregar pizza, etc.): o que importa é a ideia de que se trata do 

bem envolvido na performance da própria ação, em fazer algo com 

excelência. 
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(4) Amizade ou sociabilidade. O bem humano básico da amizade é 

o bem da harmonia entre pessoas humanas. Esse bem perpassa as 

relações de cordialidade, progredindo para as relações profissionais, até 

chegar à sua plenitude na amizade verdadeira em que os amigos agem 

diretamente em prol do bem um do outro. Essa ordem não indica 

diferentes tipos de bens básicos da amizade. Antes, ela serve para 

mostrar que a disposição para tratar um estranho de forma educada 

(cordialidade), não é apenas uma regra social, mas ocorre porque a 

inteligência pode captar um bem irredutível na sociabilidade (FINNIS, 

2007a, p. 93; 2011a, p. 109-10). (Entrementes, a amizade plena é 

significado focal do bem humano básico amizade ou sociabilidade55). Em 

suma, há algo de bom nas relações sociais que é anterior às convenções 

sociais – na verdade, é o bem mesmo da amizade que explica as 

sociedades humanas.  

(5) Casamento. Tendo suas raízes na busca pela vitalidade e pela 

amizade, o casamento é um aspecto do bem estar humano igualmente 

irredutível. Trata-se do benefício inteligente que há no estado de coisas no 

qual um homem e uma mulher formam uma aliança procriativa. A ideia é 

que esse benefício não pode ser visto nenhum outro estado de coisas 

semelhantes: trata-se única e exclusivamente do bem que há na relação 

marital. Essa relação inclui o cuidado mútuo dos cônjuges entre si e para 

com sua prole (os cônjuges buscando o florescimento humano um do 

outro e de sua prole) (FINNIS, 1998, p. 143-54; 2011c, p. 317-8). A busca 

pela simulação desse estado de coisas, embora possa gerar uma 

satisfação emocional, não pode ser identificada como o bem humano 

básico casamento – tal como pretendem os defensores do same sex 
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 Em verdade, todos os bens humanos básicos possuem seus significados focais e secundários. A 
ideia de significado focal é oriunda da metodologia aristotélica, sendo central na metodologia 
finnisiana. Trata-se de um dispositivo metodológico para discernir os casos centrais (simpliciter) dos 
casos periféricos ou subdesenvolvidos (secundum quid) de um determinado assunto. Os primeiros 
dizem respeito ao assunto considerado simplesmente, sem nenhuma qualificação, ao passo que os 
segundos dizem respeito às instâncias qualificadas do assunto, isto é, aos casos atenuados ou de 
alguma forma corrompidos (mas que ainda resguardam algumas características típicas dos casos 
centrais). Optamos por não sublinhar os casos centrais dos demais bens para não dificultar a leitura, 
haja vista que trataremos desta e de outras questões metodológicas no próximo capítulo deste 
trabalho. Nesse sentido, reservamos a seção 2.1.3 do segundo capítulo do presente trabalho para 
tratar da questão do significado focal e caso central. 
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marriage56. Aliás, qualquer atividade sexual pressupõe os instintos básicos 

de procriação e autopreservação que impulsionam à apreensão inteligente 

do casamento.  

(6) Razoabilidade prática. A capacidade mesma de preservar e 

fomentar as formas básicas do bem humano é um bem humano básico. 

Ser razoável na prática é saber escolher as formas eficientes e justas de 

se engajar nas oportunidades humanas. Por exemplo: uma vez que a 

pessoa apreendeu que a vida é um bem humano básico a ser preservado, 

sua inteligência poderá conduzi-la a evitar fumar, comer alimentos 

gordurosos, praticar esportes arriscados sem a devida proteção, etc. Esta 

capacidade inteligente de ser razoável nas ações sobre os bens é 

reconhecida ela mesma como uma parte do bem estar humano. A 

razoabilidade prática é, por conseguinte, um bem humano básico; mas 

não apenas isso: trata-se de um bem arquitônico que orienta a busca e o 

engajamento das pessoas e comunidades nos demais bens humanos 

básicos (FINNIS, 2012, p. 71-6). Enquanto tal, a razoabilidade prática 

possui dois aspectos: um interno e outro externo. O aspecto interno está 

relacionado à harmonia entre sentimentos e juízos, o que diz respeito à 

paz interior que se pode alcançar. O aspecto externo diz está relacionado 

com a harmonia entre os juízos e o comportamento, o que diz respeito à 

integridade e autenticidade (FINNIS, 2007a, p. 94). A partir da capacidade 

primária de ser razoável na prática, a filosofia moral pode articular uma 

série de exigências ou modos de responsabilidade para explicar a 

orientação prática que a razoabilidade prática pode proporcionar à ação. 

Essa articulação de normas razoáveis é fonte da normatividade 

propriamente moral da lei natural, pois serão aquelas exigências razoáveis 

ou modos de responsabilidade que realizarão a passagem dos bens pré-

morais para as decisões e normas especificamente morais (isto é, 

decisões e normas razoáveis). Alguns exemplos de exigência que 

podemos articular a partir da razoabilidade prática são: “Não escolha 

diretamente contra nenhum bem humano básico”; “Não exagere em 
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 Para uma crítica contundente ao same sax marriage, que toma como base a ideia finnisiana de 
casamento como um bem humano básico, ver: GEORGE, 2012.  
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nenhum bem humano básico”; “Promova o bem comum de sua 

comunidade”, entre outras57.  

(7) Religião. O bem humano básico da religião diz respeito ao 

aspecto irredutível do bem humano que emana da possibilidade de se 

relacionar com uma causa transcendente de significado e valor. Esse tipo 

de bem humano básico pode ser encontrado não apenas em atividades 

socialmente tidas como religiosas, mas em qualquer atividade cujo bem 

vislumbrado é a busca pela relação com o significado transcendente da 

realidade, isto é, a fonte de sentido e valor da mesma. Nesse sentido, não 

apenas um sacerdote está tipicamente interessado no bem humano básico 

da religião, mas também um ativista ambientalista e mesmo um ateu. O 

que é necessário para compreender o bem da religião (ou da 

espiritualidade) é a apreensão de que há um benefício inteligente na 

busca por um significado que transcende de todas as coisas, de modo que 

essa busca possa se converter em algum tipo de relação (FINNIS, 2007a, 

p. 94-5). 

 
 

É importante notar que, enquanto princípios fundacionais da razão prática, a 

“bondade” dos bens humanos básicos não pode ser medida ou mensurada, razão 

pela qual não pode existir uma hierarquia simples e objetiva entre eles. Portanto, os 

bens humanos básicos são “incomensuráveis” entre si, o que implica reconhecer 

que nenhum deles vale mais do que o outro (FINNIS, 2012, p. 89). Eles “[...] não são 

entidades abstratas, mas aspectos do ser das pessoas, cada um dos quais é distinto 

do, e não mero meio para o, bem-estar de qualquer outra pessoa.” (Ibidem, idem). 

Isso não quer dizer que as pessoas, conforme suas preferências emocionais e 
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 Poderia ser objetado que, uma vez que a razoabilidade prática visa preservar e fomentar os bens 
humanos básicos, assumindo desde o início as conclusões às quais chegará, tratar-se-ia de uma 
justificação viciosamente circular. No entanto, a alegação de Finnis é que a razoabilidade prática é 
“transparente” para os demais bens humanos básicos, e por isso não incorre em nenhuma 
circularidade viciosa (2011e, 431-2). Tal como entendida por Roy Edgley na obra Reason in Theory 
and Practice (1969), a transparência é um fenômeno lógico e linguístico sobre as afirmações em 
primeira pessoa. Segundo esta tese, é impossível distinguir proposições como “Eu penso que p” de 
proposições como “É o caso que p” – elas são “transparentes” umas para as outras. Assim, pensar 
que “p é uma coisa que deve ser feita” é uma forma de pensar que “p” ou “é o caso que p”. Ou seja, 
pensar que algo deve ser feito é o mesmo que pensar esse algo, e, por conseguinte, fazer uso da 
razoabilidade prática ao dizer que algo (um bem humano básico) deve ser preservado ou promovido, 
é o mesmo que enunciar esse algo. Assim, a razoabilidade não recorre a ela mesma na justificação, e 
não pode ser acusada de uma justificação circular que diz que “algo deve ser feito porque deve ser 
feito”, etc.  
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tendências psicológicas particulares, não possam construir hierarquias subjetivas 

dos mesmos – de fato, elas não só podem, como normalmente o fazem58.  

De acordo com Finnis (2007a, p. 97-98), uma vez que cada bem humano 

básico é um aspecto “último” de nossa realização, cada um deles pode parecer mais 

fundamental quando enfocado por nós. Por exemplo: quando estou imerso em 

reflexões e ponderações acerca da realidade das coisas, pode realmente parecer 

que o conhecimento é o valor mais elevado e sublime na vida humana; o mesmo 

pode ocorrer quando me deparo com uma obra de arte grandiosa, e assim por 

diante. Deste modo, não é só em razão das preferências subjetivas que se pode 

acabar julgando um bem humano básico mais elevado do que o outro, mas pelo 

próprio caráter fundamental que lhes é peculiar.   

No entanto, devemos ascender à compreensão de que os bens humanos 

básicos são igualmente valiosos e realizadores das pessoas. Por conseguinte, eles 

não são objetivos definidos, como, por exemplo, o objetivo de escrever uma boa 

dissertação de mestrado. Eles são, antes, objetivos inerentes à própria realização 

humana, e, enquanto tais, não podem ser esgotados por uma pessoa, grupo ou 

mesmo civilização – nem a sociedade científica mais brilhante do mundo poderia 

alcançar a totalidade do conhecimento, por exemplo. Há, nesse sentido, incontáveis 

formas de engajar nos bens humanos básicos, e nem as pessoas e nem as 

comunidades políticas podem exauri-los ou esgotá-los em sua vida e ação. 

Por serem “realizadores” das pessoas, os bens humanos básicos não são 

bens instrumentais que utilizamos para obter outros bens: eles são bens que 

realizam por si mesmos. De fato, o dinheiro, por exemplo, é um bem instrumental útil 

para, através da compra de um bom livro, adquirir conhecimento; no entanto, por si 

mesmo, o dinheiro não pode realizar uma pessoa tal como a excelência em seu 

trabalho (que proporcionou o dinheiro) ou a aquisição de conhecimento (que é o 

resultado da leitura atenta do livro) realizam.  

Entrementes, a multiplicidade e incomensurabilidade dos bens humanos 

básicos levanta o problema da escolha inteligente: pois não se pode fomentar e 

                                                           
58

 Em verdade, o fato mesmo de haver uma pluralidade de bens humanos básicos mostra que as 
pessoas não precisam se ver como que obrigadas a construir suas vidas em cima de apenas um 
determinado bem, mas podem escolher os mais variados planos razoáveis de vida. O que a 
razoabilidade prática demanda é que sempre se respeite todos os bens e que, na medida do 
possível, não se deixe nenhum deles totalmente de fora. A apatia completa por um determinado bem 
humano básico não é razoável; assim como o exagero (que pode levar ao fanatismo) também não o 
é. 
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usufruir de todos os bens ao mesmo tempo e com o mesmo proveito; então, como 

escolher da maneira correta? Não temos razões para deixar nenhum bem humano 

básico de fora de nossa vida; mas, escolher se engajar em uma dada atividade 

demanda a renúncia de muitas outras cujos benefícios são igualmente realizadores 

– e não é com frequência que as contingências da vida nos impõem escolhas que 

evidenciam de forma cruel, por assim dizer, o benefício incomensurável engendrado 

em cada opção? Por exemplo: é melhor ajudar uma idosa com as compras do 

supermercado até sua casa ou chegar a tempo de assistir a última conferência do 

congresso de filosofia?   

 

 

1.2.3.2 Os princípios morais  

 

 

Ora, não somos incapazes de tomar decisões inteligentes: temos, pois, a 

capacidade de ser razoáveis na prática. A nossa inteligência não apenas descobre 

que certas oportunidades humanas são genuinamente boas, mas também articula 

modos coerentes e eficientes de buscá-las e fomentá-las. Essas articulações são em 

geral conhecidas pelas pessoas experientes. Todavia, a análise filosófica pode 

explicá-las (e esclarecê-las) como sendo “exigências de razoabilidade prática”. John 

Finnis propõe (2012, p. 75-76) um conjunto de dez exigências da razoabilidade 

prática: 

 
 
(1) tenha um conjunto harmonioso de orientações, objetivos e compromissos; 

(2) não deixe de levar em consideração nem desconsidere arbitrariamente 

nem exagere em qualquer um dos bens humanos básicos;  

(3) não deixe de levar em consideração nem desconsidere arbitrariamente 

nem exagere a bondade envolvida;  

(4) não atribua a qualquer projeto específico uma importância prioritária e 

incondicional como se só um bem humano básico e um compromisso geral 

estivessem sendo promovido;  

(5) procure desenvolver os seus compromissos gerais com criatividade e não 

os abandone levianamente;  
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(6) não desperdice as suas oportunidades usando métodos desnecessários e 

ineficientes e não perca de vista as consequências ruins que são previsíveis nas 

suas escolhas;  

(7) não escolha diretamente contra qualquer bem humano básico;  

(8) promova o bem comum das comunidades; 

(9) não haja contrariamente à sua consciência, isto é, contra o bom senso 

acerca das implicações na sua própria ação das exigências de razoabilidade prática 

e dos princípios morais que elas geram ou justificam; 

(10) não escolha bens aparentes, sabendo que eles são apenas simulações 

de bens reais, mesmo quando a simulação traz emoções ou experiências reais ou 

satisfações reais. 

 
A articulação filosófica ou intelectual dessas exigências é fundamental porque 

a descoberta dos bens humanos básicos ainda não é ainda a descoberta dos 

princípios propriamente morais que auxiliam nas escolhas, mas apenas das 

“sementes” da virtude e da moralidade. Como diz o autor: 

 
 

 Por isso, a compreensão de alguém acerca desses primeiros princípios 
mais básicos não é, em si, uma compreensão dos princípios morais 
necessários para dar orientação nos diversos “campos e circunstâncias da 
vida”, da vida real de alguém. Esses primeiros princípios, entendidos 
apenas em si mesmos e sem suas implicações morais, não são os 
princípios que formam os contornos de uma vida moralmente boa. Na 
verdade, eles são apenas “por assim dizer, as sementes da virtude” 
(FINNIS, 2012, p. 70)

59
. 

 
 
É por isso que, em Lei Natural e Direitos Naturais, logo após explanar os bens 

humanos básicos, Finnis parte imediatamente para uma articulação das exigências 

da razoabilidade prática. Nesta primeira abordagem, entretanto, o autor não 

esclareceu a fonte de inteligibilidade e normatividade das exigências razoáveis – o 

que significou uma séria lacuna na apresentação inicial da teoria, como ele mesmo 
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 A referência às “sementes da virtude” diz respeito às seguintes passagens em Tomás: ST I-II, q. 
63, a. 1c; q. 51, a. 1c. Finnis reconhece (2011e, p. 421) que sua primeira obra, Lei Natural e Direitos 
Naturais, não apresentou a questão da virtude com suficiente clareza. No entanto, ele acrescenta 
(Ibidem, p. 422) que nem por a isso a obra deve ser vista como deixando de lado a ideia de uma 
“ética das virtudes”. Ainda assim, ele reconhece (idem) que a estrita conexão entre princípios e 
virtudes prevista por Aquino (bem como a primazia lógica dos primeiros), ajudaria a ter esclarecido 
seu compromisso teórico com as virtudes. Em Aquinas (1998, p. 80, n. 92, 124), o autor desenvolve a 
questão com mais desenvoltura, postulando claramente que os primeiros princípios da lei natural são 
mais fundamentais que as virtudes, e isso mesmo quanto à virtude suprema da prudentia – a qual, na 
visão de Finnis, nada mais é do que a razoabilidade prática –, pois são eles que as tornam possíveis.  
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reconheceu mais tarde (FINNIS, 2011e, p. 419). Essa fonte de inteligibilidade e 

normatividade foi enunciada já em sua segunda obra, Fundamentos de ética, como 

sendo o princípio moral mais geral que afirma que: “Devemos estar sempre abertos 

para a realização humana integral” (FINNIS, 2012, p. 73).  

Em Nuclear Deterrence, Morality and Realism, Finnis fornece uma definição 

bastante pontual desse princípio moral básico, a saber: “[...] Na ação voluntária em 

vista dos bens humanos e em vista de evitar o que se opõe a eles, deve-se escolher, 

ou se escolheria, aquelas, e somente aquelas, possibilidades cuja disposição é 

compatível com a realização humana integral.” (FINNIS; GRISEZ; BOYLE, 1987, p. 

283)60. Assim, as exigências de razoabilidade prática devem ser entendidas como 

conclusões do princípio moral mais geral sobre a realização humana integral 

(FINNIS, 1998, p. 126); pois é preciso que haja princípios intermediários para derivar 

normas morais específicas (como aquelas sobre a morte de inocentes ou o roubo) 

daquele princípio moral mais geral (FINNIS; GRISEZ; BOYLE, 1987, p. 284-7). 

A realização integral das pessoas nada mais é do que a realização plena de 

todos os bens humanos básicos em todas as comunidades humanas, sem qualquer 

intromissão sub-racional por parte alguma, por exemplo: ódio, ignorância, doença, 

fome, desordem, tirania, etc. Como diz o autor: 

 
 

 [...] o que se entende por “integral realização humana”, é a realização de 
todas as pessoas humanas e comunidades em relação a todos os bens 
humanos básicos e o que se entende por “aberto a” é mais bem explicado 
apontando-se para maneiras em que alguém está disposto a se desviar 
dessa abertura (como no ódio, nas violações à regra de ouro ou, 
precisamente, na intenção de prejudicar qualquer pessoa em relação a 
qualquer bem básico). (FINNIS, 2012, Prefácio à Edição Brasileira). 

 
 
Assim, de acordo com o princípio moral mais geral supramencionado, o que 

está em jogo no fato de uma ação ser correta ou não (ou melhor, razoável ou não) é 

simplesmente o fato de esta ação relevar ou uma indisposição diretamente contrária 

ao bem humano integral ou uma disposição favorável ao mesmo. A forma mais 

“direta”, por assim dizer, de apreender o significado desse princípio é através da 

chamada Regra de Ouro, a qual diz que “devemos tratar os outros como 

gostaríamos de ser tratados por eles”. Finnis afirma (1987, p. 284) que essa famosa 
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 No original: “[...] In voluntarily acting for human goods and avoiding what is opposed to them, one 
ought to choose and otherwise will those and only those possibilities whose willing is compatible with 
integral human fulfillment.”  
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regra pode ser entendida como uma implicação imediata daquele princípio moral 

mais geral. Ela opera da mesma forma que o clássico princípio de universalização 

contido no Imperativo Categórico kantiano (“Age de tal forma que tua ação possa ser 

tomada ao mesmo tempo como máxima universal da natureza”; “Não trates os 

outros apenas como meios, mas também como fins em si mesmos”), coibindo os 

tipos de egoísmo e parcialidade que são incompatíveis com a realização humana 

integral. Assim como no caso da Regra de Ouro, todas as exigências de 

razoabilidade prática listadas são entendidas como especificações do princípio moral 

mais geral de estar sempre aberto à realização humana integral.  

A inspiração de Finnis para a formulação do princípio moral mais geral 

encontra-se na afirmação de Tomás de Aquino de que o fundamento da moralidade 

repousa no princípio de “amar o próximo como a si mesmo” (FINNIS, 1998, p. 125-

6). Esse princípio sintetiza as regras morais do Decálogo, dando-nos uma imagem 

clara do que o realmente importa na moralidade, a saber: a preservação e a 

promoção do bem, tanto em minha própria vida quanto na vida dos outros. Embora 

tais formulações estejam ancoradas em pressupostos teológicos, elas fornecem uma 

indicação clara do sentido da moralidade que decorre da lei natural.  

Não obstante, é importante sublinhar que, diferentemente dos primeiros 

princípios da lei natural ou bens humanos básicos, as exigências de razoabilidade 

prática não são consideradas autoevidentes (Ibidem, idem). No entanto, para 

Tomás, o princípio moral mais básico de amar o próximo como a si mesmo é de fato 

autoevidente (Ibidem, p. 126-7). Finnis parece estar de acordo com esta visão, pois 

indica que falar da busca pela realização humana integral é o mesmo que falar da 

própria ação humana (é claro, em termos moralmente relevantes). Nas palavras do 

autor: “Por que se preocupar com a realização humana integral? Isto é como 

perguntar por que o homem é homem.” (FINNIS; GRISEZ; BOYLE, 1987, p. 287)61.  

Enquanto autoevidente, esse princípio moral geral opera em sintonia com os 

bens humanos básicos. Agora, Finnis não é muito claro sobre a autoevidência do 

princípio moral geral. Ele afirma (2007b, p. 42) que esse princípio não é um dos 

primeiros princípios da lei natural que conduzem a bens humanos básicos, sendo, 

antes, uma “síntese re-descritiva” dos mesmos. E, de fato, ele não poderia o ser, 

pois os bens humanos básicos são pré-morais (ou pelo menos incipientemente 
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 No original: “Why worry about integral human fulfillment? That is like asking why man is man.” 
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morais62), dizendo respeito apenas ao ponto de inteligibilidade da ação, e não à sua 

retidão, ao passo que o princípio moral mais geral é o cerne mesmo da moralidade. 

Ao que nos parece, permaneceu um tanto obscura a relação do princípio moral mais 

geral com o bem da razoabilidade prática (a capacidade donde emanam as 

exigências de razoabilidade prática) – pois, como enfatizamos acima, enquanto pré-

moral, esse bem não poderia ser equiparado ao princípio moral mais geral. Enfim, a 

princípio essa relação não parece comprometer a coerência interna da teoria. Mas 

algumas investigações mais pontuais sobre este ponto seriam bem vindas. Não 

podemos, aqui, fazer mais do que indicar o caminho para as mesmas. 

Além de orientar as escolhas dos indivíduos e dos grupos, os princípios 

morais da razoabilidade asseguram também a justificação de direitos humanos 

absolutos, isto é, direitos cuja barganha considera-se simplesmente impossível. 

Neste aspecto a teoria jusnaturalista de Finnis se aproxima das teorias 

deontológicas kantianas (duty-oriented). As teorias deontológicas são conhecidas 

pela sua ênfase na dignidade da pessoa humana – dignidade essa justificada em 

razão da natureza moral e racional dessas pessoas. Em virtude disto, essas teorias 

sustentam que as pessoas não devem ser tratadas apenas como meios, devendo 

também ser tratadas sempre como fins. O jusnaturalismo de Finnis está 

completamente de acordo a respeito da inviolabilidade moral das pessoas – de 

modo que nem a promessa utopista mais cor-de-rosa legitimaria a 

instrumentalização das mesmas. No entanto, ao mesmo tempo Finnis se afasta 

consideravelmente da deontologia kantina, pois entende que esta prevê apenas uma 

exigência de razoabilidade prática ou princípio moral, a saber, o critério de 

universalização (tal como prescreve o Imperativo Categórico), e também apenas um 

bem humano básico, a saber, a virtude ou retidão moral (razoabilidade prática), 

quando, na verdade, existiriam muitos outros princípios morais e bens humanos 

básicos. Assim, a estratégia de Finnis é tanto se afastar das fragilidades oriundas 

das limitações da deontologia kantina quanto se aproximar de seus méritos e 

vantagens (FINNIS; GRISEZ; BOYLE, 1987, p. 276-7). 

Ainda sobre os direitos humanos absolutos, o mesmo se segue quanto às 

teorias teleológicas (goal-directed) – que são teorias estabelecidas a partir de 

concepções sobre o bem-estar humano. Alguns rótulos conhecidos dessas teorias 
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 Finnis adverte (2011a, p. 32, n. 27) que “pré-moral” não significa “não-moral”, mas incipientemente 
moral. 
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são “utilitarismo” ou “consequencialismo” (ou ainda “proporcionalismo”). Na visão de 

Finnis, o mérito dessas teorias é que elas não reduzem a moralidade à “retidão 

moral”, não deixando de lado (no plano primário da metodologia ética) os demais 

aspectos da realização humana – como fazem as teorias kantianas. Ao contrário, 

elas geralmente visam o bem-estar e a felicidade das pessoas de forma integral 

(Ibidem, idem). No entanto, essas teorias geralmente estão dispostas a aceitar a 

instrumentalização do bem humano em prol de algum “bem maior”: face aos males 

incontornáveis que com frequência desafiam a vida humana, elas visam obter 

sempre o “maior saldo líquido de bem”, ou então, o menor mal possível para a 

maioria (FINNIS, 2012, p. 81-4). Para John Finnis, contudo, os bens humanos 

básicos não podem ser mensurados e nem instrumentalizados, e por isso não faz 

sentido falar, pelo menos objetivamente, em “maior saldo líquido de bem” ou “menor 

mal para a maioria”. Portanto, o jusnaturalismo desposado pelo autor concorda com 

a ênfase no bem-estar das pessoas, mas não pode aceitar nem a instrumentalização 

das mesmas pelo bem da maioria, nem a comensurabilidade dos bens humanos 

básicos63.  
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 É importante salientar que a crítica de John Finnis ao utilitarismo é consideravelmente mais 
complexa e elaborada do que a que foi esboçada acima (e o mesmo pode ser dito com relação a sua 
crítica às teorias kantianas). O capítulo 4 de Fundamentos de ética, o qual é intitulado “Utilitarismo, 
Consequencialismo, Proporcionalismo... ou Ética?” fornece uma amostra significativa da crítica de 
Finnis. Os principais pontos dessa crítica podem ser resumidos como segue. Antes de tudo, devemos 
notar que as diferenças entre as teorias “utilitaristas” são notáveis. A versão mais comum do 
utilitarismo é aquela que entende a “utilidade” como a capacidade que uma ação tem de produzir um 
maior estado de prazer, satisfação ou felicidade. Bentham entendeu esse telos a ser maximizado de 
forma simplista, como sendo um prazer (entendido como quantificável). Esta visão, contudo, se 
mostrou muito frágil e mesmo banal, o que resultou em uma sofisticação: a maximização a ser 
empreendida deveria ser repensada como a maximização da realização ou satisfação de 
preferências, isto é, daquilo que se escolhe racionalmente (em sentido restritivo, instrumental) 
(FINNIS, 2012, p. 82-3). Anscombe veio a chamar esse tipo de estratégia de “consequencialismo”, 
dando ênfase na busca pelas ações que acarretam nas melhores consequências. Finnis diz que 
“Consequencialistas, então, são aqueles que propõem que a otimização das consequências das 
próprias escolhas ou é o princípio supremo da ética ou um princípio geral sempre disponível para 
resolver ‘casos difíceis’.” (Ibidem, p. 83). Assim, o utilitarismo é um tipo de consequencialismo; ocorre 
apenas que “consequencialismo” é um rótulo mais amplo (Ibidem, p. 84). Há, por fim, as éticas 
“proporcionalistas”, que buscam integrar o princípio da proporção com uma metodologia utilitarista e 
consequencialista (às vezes “pura”; às vezes “mista”, apenas para hard cases). O princípio da 
proporção foi lançado por Tomás de Aquino, quando este distinguiu ente homicídio e autodefesa: “se 
atordoar o agressor é o suficiente para a autodefesa, não se deve atirar em seu coração; o que não 
seria ‘proporcional’, e a escolha de infligir dano desnecessário seria imoral”, explana Finnis (Ibidem, 
p. 86). A proposta do proporcionalismo é afirmar uma continuidade entre o princípio tomista de 
proporção e o método do utilitarismo moderno, apresentando uma teoria sobre a melhor proporção 
entre danos e benefícios. É evidente que Finnis não vê tal continuidade. Ele afirma (Ibidem, idem) 
que não há nenhuma doutrina no princípio da proporção de que seria, por exemplo, permissível matar 
em prol de um equilíbrio proporcional entre danos e benefícios. Mas o autor reconhece que o 
proporcionalismo oferece vantagens com relação ao utilitarismo, pois está disposto a sustentar uma 
concepção de bem mais substantiva que aquela do utilitarismo (cuja versão mais sofisticada é a das 
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A propósito, temos dito ao longo do presente trabalho que os bens humanos 

básicos são incomensuráveis entre si porque sua “bondade” não pode ser medida 

objetivamente. No entanto, é importante ressaltar que a incomensurabilidade não 

ocorre apenas em um nível “inter-categorial” (isto é, entre diferentes bens humanos 

básicos), mas também com relação a um único bem humano básico (FINNIS, 2011e, 

p. 423). Da mesma forma como não podemos determinar (objetivamente) se vale 

mais a pena, por exemplo, ler um livro ou fazer uma caminhada matinal, também 

não podemos determinar se uma caminha matinal é melhor que uma sessão de 

esteira em uma academia de ginástica. Ou seja, não apenas os bens humanos 

básicos são incomensuráveis entre si, como as ações sobre um determinado bem 

engendram benefícios distintos e incomensuráveis. Aqui é importante notar que a 

incomensurabilidade não diz respeito apenas à natureza dos bens humanos básicos, 

mas é um fenômeno cuja ocorrência também está vinculada às contingências da 

ação e da vida humana em geral. Cada curso alternativo de ação pode engendrar, e 

normalmente engendra, uma vasta gama de oportunidades distintas e 

incomensuráveis.  

Em suma, a teoria jusnaturalista dos bens humanos básicos e das exigências 

de razoabilidade prática é uma tentativa de atualizar as teses clássicas de Platão, 

Aristóteles e Tomás de Aquino. Finnis considera que a compreensão do bem 

humano não foi suficientemente esclarecida por Aristóteles, o qual nos legou uma 

série de formulações confusas (como o clássico dito “o bem é o que todas as coisas 

desejam”) sobre a eudaiomonia (2012, p. 13).  Além do mais, o famoso argumento 

aristotélico do “ergon” (o argumento segundo o qual a realização humana depende 

da realização da característica específica ou peculiar dos seres humanos) também 

ajudou a desviar a atenção da questão prática sobre o bem humano para discussões 

metafísicas (portanto, de cunho descritivo, e não normativo) (Ibidem, p. 12). Para 

John Finnis, Tomás de Aquino logrou maior êxito do que Aristóteles na tarefa de 

fornecer uma concepção sobre os bens humanos básicos (1998, p. 80). No entanto, 

Finnis reconhece que, em virtude de suas preocupações eminentemente teológicas 

e metafísicas, as considerações de Aquino sobre o bem humano engendraram 

muitos pontos obscuros e subdesenvolvidos (Ibidem, p. 79). Ademais, se Aquino 

                                                                                                                                                                                     
preferências subjetivas). Ainda assim, o proporcionalismo é sem sentido, pois prevê certos resultados 
proporcionais com base em bens cuja proporção não pode ser conhecida – pois não podemos 
antever nem os resultados globais das ações, e nem as quantidades de benefícios e danos podem 
ser mensurados em relação a opções alternativas (Ibidem, p. 87). 
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forneceu um caminho mais claro para uma concepção abrangente da realização 

humana, ele, entretanto, não deixou claro quais seriam as exigências morais dos 

bens humanos básicos da lei natural (FINNIS, 2012, p. 70). Frente a este quadro, a 

proposta da teoria de Finnis é justamente aprimorar as conquistas ético-filosóficas 

de seus mestres “clássicos”. A explicação da forma e do conteúdo dos princípios 

básicos da lei natural, bem como do processo de derivação moral a partir de seus 

primeiros princípios é o cerne dessa tentativa. Este trabalho pretende evidenciar 

especialmente a primeira.  

 

 

1.3. O jusnaturalismo e a totalidade prática da vida humana 

 

 

A tese de John Finnis é que os princípios do direito natural são os princípios 

mais básicos que subjazem “naturalmente” a toda ação humana, e que, portanto, 

não são apenas os princípios que explicam porque regras morais sobre certo e 

errado, justo e injusto, etc. (bem como normas jurídicas sobre o legal e o ilegal) 

fazem sentido, mas também dizem respeito às aspirações mais básicas da própria 

natureza humana.  

Disso decorre uma realidade interessante, qual seja: que o direito positivo e a 

vida política não precisam ser encarados (pelo menos filosoficamente) como se 

fossem meros dispositivos coercitivos e constructos “artificiais”, por assim dizer, cujo 

propósito básico é tão somente nos defender uns dos outros, a fim de que, em 

última instância, “não venhamos a nos matar uns aos outros” e a vida possa seguir o 

seu curso. Tal é a visão juspositivista de Hobbes, o qual parece ter influenciado 

todos aqueles que se dizem positivistas. Ao invés disso, o direito natural clássico 

nos convida a pensar a sociedade e a organização política, social e legal como 

“estruturas” que servem em prol do florescimento, realização e felicidade das 

pessoas, e que só podem ser satisfatoriamente explicadas e justificadas se houver 

uma concepção consistente acerca dessas realidades humanas.  

Não se trata, todavia, de um otimismo ingênuo – o que fica evidente pela 

preocupação que o jusnaturalismo clássico tem com o papel eminentemente prático 

(no sentido de se acomodar às necessidades e contingências circunstanciais) e 

coercitivo do direito positivo. Mas também não se trata, por outro lado, de um 
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pessimismo cujo desgosto ou desconfiança exagerada, fundada em uma 

generalização do mal que se observa nas ações das pessoas, cega a visão racional 

sobre a realização das capacidades humanas (FINNIS, 1998, p. 39-40). Trata-se, 

antes, da compreensão racional e normativa acerca do bem e florescimento das 

pessoas, uma compreensão que abarca as contingências da realidade concreta (as 

quais testemunham em prol da necessidade da coerção) a partir das ciências sociais 

descritivas, e que está ciente da debilidade moral das pessoas e das instituições. 

Como diz Finnis (2007a, p. 17), sua teoria busca compreender e justificar os bens 

humanos básicos e as exigências de razoabilidade prática, que são princípios 

jusnaturalistas que não apenas dependem das instituições humanas para serem 

resguardados e fomentados, mas que também servem para mostrar “como e sob 

que condições [as instituições] têm cabimento e de que maneiras podem ser (e 

frequentemente são) deficientes.”64 

O que ocorre na concepção jusnaturalista de Finnis é, portanto, uma conexão 

entre a compreensão ética do bem humano e o conhecimento factual das 

particularidades humanas. Sem uma concepção normativa para fundamentar os 

fatos sociais (os quais têm sua origem na ação humana e, portanto, na razão 

prática), estaríamos sujeitos a uma “seleção demoníaca dos valores”, para usar a 

expressão weberiana (FINNIS, 2011e, p. 418), isto é, não teríamos razões para além 

da pura conveniência política, cultural ou partidária para condenar ou louvar 

qualquer prática social. Por outro lado, sem os fatos sociais e o conhecimento de 

nossa realidade, de onde partiríamos para pensar o direito e a ordem política? 

Assim, as tarefas normativa e descritiva são complementares em uma teoria geral da 

ação humana (FINNIS, 2007a, p. 31). 

Do acima exposto, podemos concluir que os princípios do direito natural são 

tais que subjazem à totalidade da realidade moral, legal, política e social dos seres 

humanos. Eles explicam a moralidade dos atos das pessoas e dos grupos 

recorrendo não apenas aos fatos sociais, mas também a considerações normativas 

sobre o bem e razoabilidade na prática – pois, do contrário, não poderiam explicar 

aqueles atos de forma crítica, ponderada. Como diz o autor: 

 
 

Uma teoria do direito natural alega ser capaz de identificar as condições e 
os princípios de discernimento prático, da boa e apropriada ordem entre os 
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 Acréscimos nossos.  
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homens e na conduta individual. A menos que uma alegação como essa 
seja justificada, a jurisprudência analítica, em particular, e (pelo menos a 
maior parte de) todas as ciências sociais, em geral, não podem ter qualquer 
critério justificado criticamente para a formação de conceitos gerais e devem 
se contentar com não ser mais do que manifestações dos vários conceitos 
peculiares a povos particulares e/ou teóricos particulares que se 
preocupavam com esses povos. (FINNIS, 2007a, p. 31) 

 
 
Os princípios do direito natural são, portanto, os fundamentos últimos ou 

primeiros de toda ação humana, e demandam uma investigação abrangente que 

engloba o direito, a ética e a política e as ciências sociais descritivas, como, por 

exemplo, a sociologia, a história, a psicologia e a antropologia. O diálogo que Finnis 

faz, por exemplo, com a medicina, ao tratar de temas de ética aplicada tais como, 

aborto, eutanásia, clonagem, entre outros, é um bom exemplo da fidelidade do autor 

para com tal perspectiva metodológica65. Como enfatiza Finnis (2007a, p. 11): 

“Podemos aceitar os rótulos, por conveniência acadêmica, mas não a implicação de 

que as ‘disciplinas’ que eles identificam são realmente distintas e podem ser 

seguramente tratadas em separado.”  

Em suma, uma teoria dos princípios do direito natural que ambiciona tal 

abrangência pode ser entendida como “uma teoria geral do bem e do mal na vida 

humana na medida em que esta é determinada pela deliberação e escolha” (FINNIS, 

2011a, p. 199)66. Enquanto uma teoria “geral” do bem e do mal na ação humana, o 

direito natural clássico aspira, consequentemente, uma ascensão ao patamar do 

“geral”, do “universal”. Como enfatizamos acima, isso não significa deixar de lado as 

contingências ou particularidades que são típicas da ação humana, mas, antes, 

buscar compreender essas mesmíssimas contingências ou particularidades à luz de 

princípios e conceitos gerais e universais que as expliquem e fundamentem – pois, 

se não fosse assim, como as compreenderíamos? Os relativistas alegam que tal 

investigação é inviável, pois cada contexto cultural possui seus próprios princípios e 

regras morais – o que tornaria o direito natural um empreendimento irrealista ou 

retrógrado ou mesmo inócuo teoricamente. Entretanto, se John Finnis estiver correto 

sobre a necessidade de haver uma teoria normativa geral para explicar e justificar as 

ações humanas, a perspectiva relativista se mostrará redondamente equivocada.  
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 Ver, por exemplo: “On Produce Human Embryos” (2011b, p. 293-301); “Euthanasia and the Law” 
(2011c, 251-70).  
66

 No original: “[...] a general theory of good and evil in human life so far as human life is shaped by 
deliberation and choice.” 
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1.4. Direito natural e relativismo 

 

 

O relativismo moral (desde os tempos de Protágoras) afirma que a 

normatividade moral varia de uma cultura para outra, pois cada cultura têm seus 

próprios hábitos e tradições – não estando abertas, no mais das vezes, nem à 

reforma e nem à crítica racional. Ora, se seguirmos essa perspectiva à risca, 

entendendo que tal relatividade é insuperável, concluiremos que o estudo da ética 

enquanto disciplina normativa é simplesmente inviável. Pois, se não podemos 

chegar a padrões morais gerais ou universalizáveis, tudo o que resta ao teórico é 

apenas uma “[...] conjunção de lexicografia com história local, ou mesmo uma 

justaposição de todas as lexicografias conjugadas com todas as histórias locais.” 

(FINNIS, 2007a, p. 18) Neste caso, a teoria ética ficaria reduzida à mera 

descritividade, e o teórico ético não seria mais do que um catalogador profissional de 

comportamentos e práticas culturais. Por conseguinte, se uma determinada cultura 

ou sociedade julgasse, por exemplo, que pessoas com síndrome de down são 

amaldiçoadas e trazem azar, e que por isso devem ser sacrificadas em prol do bem 

comum, qual seria o problema disto? 

 Ora, se for realmente assim, por que falar ainda em direitos humanos? Esta 

pergunta é certamente desconcertante para qualquer relativista – e qual deles, 

estando em apuros, se manteria “relativista” com relação aos direitos humanos? 

Além do mais, se admitirmos a possibilidade de haver direitos válidos para todos os 

seres humanos, faria ainda sentido nos mantermos fechados para a universalidade 

dos valores morais nos demais contextos políticos? Parece que a saída – pela 

tangente – de alguns relativistas “fracos” ou “não-radicais”, está na busca por 

princípios normativos subjacentes aos próprios contextos culturais e sociais67. Este 

tipo de estratégia, cuja inspiração provavelmente se encontra na filosofia da 

linguagem relativista e contextualista de Wittgenstein, normalmente explica apenas a 

forma “como” as coisas acontecem, mas não o seu “porquê”, carecendo de maiores 

razões para justificar ou condenar ações ou práticas sociais. Mas, pode seguir-se 
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 Um bom exemplo deste tipo de estratégia pode ser visto no trabalho de Bernard Williams, 
especialmente na obra “Ethics and the Limits of Philosophy”. Para uma crítica a Williams, ver: FINNIS, 
2011a, p. 92-103.  
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daí a seguinte questão: seria tal estratégia capaz de garantir direitos válidos para 

todos os seres humanos, independentemente de suas diferenças individuais, sociais 

e culturais? Se for dito que “sim”, então o campo teórico também estará aberto para 

a universalidade dos valores morais em qualquer comunidade política.  

 

 

1.5. Finnis, Rawls, relativismo e pluralismo 

 

 

 Há certamente quem diga: “sim, podemos falar em direitos humanos mesmo 

sendo um tanto relativistas”. Um bom exemplo, especialmente pela sua ampla 

aceitação acadêmica, está no trabalho de John Rawls. O método apresentado em O 

liberalismo político (1993) pode ser entendido como uma estratégia relativista fraca 

ou não-radical, pois assume que, dado o “fato do pluralismo razoável” (o fato de as 

sociedades democráticas serem marcadas por uma pluralidade de doutrinas 

razoáveis filosóficas, morais e religiosas), a filosofia não pode oferecer uma 

concepção sobre o bem humano ou sobre a felicidade. Na visão de Rawls, frente ao 

fato do pluralismo razoável (isto é, frente a um contexto de relatividade razoável 

sobre o bem humano), tudo o que a filosofia pode fazer é buscar por bases públicas 

de justificação, restringindo-se, para tanto, a valores políticos compartilhados. 

Consequentemente, deixa-se de lado (na filosofia) o ideal clássico de descobrir o 

bem humano e a boa vida para todos os indivíduos.  

De acordo com Rawls (2011, p. 11-12), o ponto crucial do pluralismo 

democrático é que se trata de um pluralismo cujo escopo abarca muitas doutrinas 

“razoáveis” (isto é, “democraticamente” justificáveis), de modo que a filosofia não 

teria condições de arbitrar sobre qual dessas muitas visões razoáveis é a correta 

para regular os assuntos públicos. Tal tarefa fica relegada ao âmbito privado. 

Objetivamente, a única possibilidade real de acordo entre essas muitas visões 

razoáveis conflitantes, está naqueles valores que todas as pessoas aceitam ou 

podem aceitar e compartilhar umas com as outras nos contextos democráticos, a 

saber: os próprios valores democráticos (RAWLS, 2011, p. 9). A tradição 

democrática é, portanto, o “contexto” ou substrato moral do qual o autor parte. Aliás, 

ser compatível com esses valores é justamente o que torna uma doutrina “razoável” 

na visão de Rawls. 
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Valores democráticos, tais como a autonomia ou a tolerância religiosa, estão 

para além das divergências específicas entre as várias concepções de bem que são 

pertinentes (razoáveis) em uma democracia (por exemplo, o liberalismo abrangente 

kantiano ou o utilitarismo clássico), sendo endossados pela grande maioria delas. 

Esses valores gozam, pois, de uma notória aceitabilidade e estabilidade histórica e 

social, e podem ser tomados como ponto de partida para a articulação de uma 

concepção política de justiça compatível com o pluralismo razoável. Essa concepção 

política, pela sua natureza mesma, poderá ser endossada por todas as concepções 

de bem compatíveis com valores democráticos. Esta é, pois, a estratégia do 

liberalismo político de Rawls: ficar à “superfície”, por assim dizer, das questões 

morais mais profundas (como a busca pela felicidade, por exemplo), restringindo-se 

ao domínio dos valores políticos democráticos. 

Portanto, é no domínio do político que se encontra a proposta normativa de 

Rawls – a proposta de uma “concepção política de justiça”. Esse tipo de concepção 

visa apenas à estrutura básica da sociedade (e não a totalidade da vida prática das 

pessoas); é apenas “razoável” (isto é, diz respeito somente àquilo que é 

publicamente aceito em uma democracia, e não às virtudes e princípios que levarão 

à felicidade ou à boa vida – que é o “racional”68); e seu objetivo é a justiça política 

sobre questões sociais fundamentais, e não o bem último (RAWLS, 2011, p. 13-6). 

Por outro lado, as concepções racionais sobre o bem, chamadas por Rawls de 

“doutrinas abrangentes”, visam à totalidade da vida prática das pessoas, e não 

apenas as questões de justiça social e política. Elas alegam possuir “toda” a 

objetividade e universalidade (e, portanto, a verdade), o que leva Rawls a concluir 

que elas vão contra o fato do pluralismo razoável, não podendo servir de base 

pública de justificação em sociedades democráticas pluralistas (RAWLS, 2011, p. 

43-4). 

O propósito do método de Rawls é, em suma, atingir a justiça política ao invés 

da totalidade do bem humano. Por conseguinte, tal método restringirá as 

concepções de bem através de seu critério de razoabilidade – só serão permitidas 

concepções de bem passíveis de ser publica e democraticamente justificadas. 

Ademais, como é necessário que haja um acordo mínimo também sobre o bem, e 
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 Essa é a distinção que Rawls faz entre o razoável e o racional, entendendo que a concepção 
política de justiça é fundada sobre o primeiro, e não sobre o segundo (que compete às doutrinas 
abrangentes dos cidadãos (2011, p. 57-60). 
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não apenas sobre a justiça política, o método de Rawls propõe uma lista restrita de 

bens básicos: os chamados bens primários. Estes bens são bens que seria racional 

qualquer pessoa desejar, independentemente de suas doutrinas abrangentes sobre 

o bem, como os elementos minimamente necessários para a realização de um plano 

de vida racional (RAWLS, 2011, p. 208)69.  

Até aqui a teoria de Rawls admite certo relativismo, mas deixa clara sua 

restrição a contextos democráticos. Entretanto, na obra O Direito dos Povos (The 

Law of Peoples), Rawls amplia sua concepção de justiça política, estendendo-a a 

uma “Sociedade dos Povos”, a qual abarca sociedades democráticas liberais e 

sociedades decentes (sociedades que, embora não sejam liberais, respeitam um 

conjunto mínimo de valores democráticos). Ou seja, a concepção de justiça política 

outrora endereçada à estrutura básica de uma sociedade democrática razoável, 

agora é apresentada como uma concepção minimalista de direitos humanos (cujo 

montante é de seis direitos básicos70) para uma “Sociedade dos Povos”. Essa 

sociedade representa, assim, um acordo sobre atribuições mútuas internacionais 

baseadas em uma ideia minimalista de razoabilidade política, o que inclui, entre 

outras coisas71, o respeito aos direitos humanos (RAWLS, 1999, p. 37).  

Do que foi exposto acima, podemos concluir que Rawls endossa um 

relativismo moderado ou mitigado em sua metodologia, pois que toda ela é 

delimitada em função do fato do pluralismo razoável. Contudo, o curioso quanto a tal 

estratégia metodológica, é que ela assume a universalidade dos valores 

democráticos (como O Direito dos Povos deixa claro), mas rechaça a articulação dos 

mesmos em doutrinas abrangentes. Melhor dizendo: Rawls aceita a articulação 

“abrangente” de valores democráticos por doutrinas racionais sobre o bem (o que, 

no caso do jusnaturalismo, culmina na articulação de princípios e virtudes para a 

obtenção do florescimento humano) desde que essas doutrinas mantenham-se 
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 Os bens primários propostos por Rawls são os seguintes: (a) direitos e liberdades fundamentais; 
(b) liberdade de movimento e livre escolha de ocupação, contra um pano de fundo de oportunidades 
diversificadas; (c) capacidades e prerrogativas de cargos e posições de responsabilidade nas 
instituições políticas e econômicas da estrutura básica; (d) renda e riqueza; (e) as bases sociais do 
autorrespeito (2011, p. 213). 
70

 O acordo entre os Povos garante, pois: (1) direito à vida (segurança física); (2) liberdade contra 
escravidão e ocupação forçada; (3) propriedade pessoal; (4) igualdade formal perante a lei; (5) 
liberdade de consciência mitigada (religiosa e de pensamento); (6) liberdade de movimento e direito à 
imigração, asilo político e proteção contra a discriminação (RAWLS, p. 78-9, 1999). 
71

 Além do respeito aos direitos humanos, o acordo também prevê a independência dos povos, a 
obediência a acordos e convenções internacionais, a igualdade dos povos, a não intervenção em 
povos decentes, o direito a autodefesa, a guerra justa e a ajuda a povos onerados (RAWLS, 1999, p. 
37). 
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subordinas a uma concepção política de justiça publicamente aceita em uma 

democracia. No entanto, em um segundo momento essa condição é extrapolada, e o 

método passa ser aplicado em um nível internacional, pressupondo uma 

concordância mínima sobre o justo e o bem.  

Todavia, é importante sublinhar que método de Rawls não demanda a 

refutação de nenhuma doutrina abrangente sobre o bem; pois supõe que estas, 

quando razoáveis, se acomodam a concepções políticas de justiça (ou se 

acomodariam, caso fosse requisitado), formando um “consenso sobreposto”. Mesmo 

assim, ao excluir as doutrinas abrangentes do “primeiro plano” da ética (que ele 

restringe ao domínio do político-democrático), Rawls acaba descartando a ideia 

mesma de que a razão pode se elevar das contingencias e particularidades até os 

princípios práticos universais da vida humana – entendidos, neste trabalho, como os 

princípios do direito natural. E ele faz isso através de um movimento teórico bastante 

questionável, pois: restringir todas as doutrinas abrangentes a uma concepção 

política de justiça, em nome do pluralismo razoável, não seria o mesmo que postular 

uma verdade mais elevada sem, contudo, ter que refutar as visões concorrentes?72  

Não podemos, aqui, esmiuçar os pressupostos epistemológicos da teoria de 

Rawls para averiguar se a mesma é consistente – tanto em sua restrição política 

quanto em sua posterior justificação de direitos humanos. Entretanto, suspendendo 

estas dúvidas, podemos questionar se uma concepção sobre o bem humano (que 

engendre uma visão sobre a natureza humana) não seria um pressuposto mais 

consistente não só para a justificação de direitos ou valores morais absolutos, mas 

para a própria ética – isto é, para a compreensão da normatividade prática. Mas 

ousaríamos nós contrariar o fato do pluralismo razoável? Ora, se a visão pluralista 

de Rawls atinge um patamar de generalidade, isto é, um patamar de valores que se 

supõe que todos os seres humanos possam aceitar, então o pluralismo razoável não 

pode ser visto como algo absoluto – nem mesmo por Rawls. Ademais, o fato de 

haver uma pluralidade de doutrinas abrangentes razoáveis em conflito não significa, 
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 Essa crítica é uma das críticas mais recorrentes de John Finnis à estratégia política de Rawls. No 
ensaio “Public Reason and Moral Debate” (presente em Reason in Action), por exemplo, Finnis afirma 
(2011a, p. 261) que, para uma doutrina abrangente ser contra o fato do pluralismo razoável, esse fato 
teria que estar no mesmo nível lógico que ela, podendo, assim, ser verdadeiro ou falso. Ora, a 
estratégia de esquiva de Rawls é alegar que todas as doutrinas abrangentes podem endossar o fato 
do pluralismo razoável. No entanto, cremos que a crítica de Finnis está correta, pois essa estratégia 
de esquiva acaba supondo inevitavelmente uma concepção abrangente sobre a verdade.  
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per si, que não haja princípios universais do direito natural ou que eles sejam 

inatingíveis.  

De fato, a consideração factual das divergências morais contemporâneas 

(que são típicas das democracias) é um dado indispensável para a investigação 

ética, política e legal. Na teoria de Finnis, essa necessidade é contemplada 

principalmente por seu diálogo metodológico com as ciências sociais descritivas, o 

que permite uma atenção específica às contingências factuais da ação humana. 

Finnis conta também com um dispositivo metodológico herdado de Aristóteles, a 

saber: o método do significado focal. Este método delimita os objetos de 

investigação entre os casos centrais e os casos periféricos, permitindo uma 

compreensão dos casos subdesenvolvidos e parasitários, que, embora sejam 

instâncias periféricas de casos centrais, auxiliam na compreensão do objeto 

investigado (FINNIS, 2007a, p. 26-30). Adiante essas questões serão esclarecidas 

com maiores detalhes. Por ora, o importante é salientar que a metodologia de Finnis 

acomoda muito bem o fato do pluralismo razoável, elucidando tanto as diferenças e 

contingências quanto a raiz comum que confere inteligibilidade às práticas humanas 

– que é a lei natural.   

Rawls, por seu turno, entende que, em nome do pluralismo razoável, 

devemos sacrificar a busca racional pelo bem (pelo menos em nível público e 

institucional), deixando de lado os aspectos substantivos do bem humano e da 

felicidade tal como compreendidos, por exemplo, pelo direito natural. Em virtude 

disso, ele admite apenas uma lista “restrita” de bens básicos, deixando 

arbitrariamente de lado toda uma gama genuína de oportunidades humanas que 

merecem ser protegidas e fomentadas não só individualmente, mas também política 

e legalmente (FINNIS, 2012, p. 49-51). Finnis critica duramente esse tipo de 

reducionismo que a visão rawlsiana demanda (FINNIS, 2011a, p. 262-3). É claro que 

o autor está plenamente de acordo quanto à importância dos valores amplamente 

compartilhados nas tradições democráticas. Todavia, enquanto um jusnaturalista, 

ele não pode aceitar que se reduza a investigação do bem humano ao mero 

construtivismo político e que se tome de antemão o fato do pluralismo razoável 

como um critério restritivo.  

Os princípios do direito natural aspiram, em suma, um alcance geral, 

universal, e não estão restritos apenas ao contexto cultural europeu ou ocidental – 

ou qualquer outro. Grosso modo, isso quer dizer que qualquer pessoa em qualquer 
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parte do mundo pode compreender os princípios jusnaturalistas. Na verdade, a tese 

é um pouco mais pretensiosa, pois o direito natural supõe que todas as pessoas já 

empregam seus princípios em suas reflexões e ações práticas (ao menos os bens 

humanos básicos), mesmo que muitas vezes de forma obscura e deturpada. Os 

princípios do direito natural possuem tal vigência porque são princípios fundacionais 

da ação humana73.  

É claro que as pessoas comuns, em suas rotinas ordinárias, não estão 

sempre conscientes desses raciocínios práticos. Como ressalta Finnis:  

 
 

Dificilmente o princípio prático básico [...] precisa ser formulado como 
premissa para o raciocínio prático real de alguém. Premissas práticas 
particulares (tais como a de que seria bom ter conhecimento sobre a lei 
natural) não são geralmente adotadas como conclusões de uma cadeia 
inferencial de raciocínio a partir do princípio mais geral e básico. Sob esse 
aspecto, o raciocínio prático é como o raciocínio “teórico”, que tem seus 
próprios pressupostos e princípios básicos e geralmente tácitos. É frequente 
dizermos: “Tarde demais!”; mas com que frequência formulamos o 
pressuposto no qual se baseia nossa conclusão, qual seja, o pressuposto 
de que o tempo não pode ser invertido? (FINNIS, 2007a, p. 71) 

 
 

O que o jusnaturalismo deseja mostrar, é justamente que os seres humanos, 

mesmo não estando “filosoficamente” cientes, empregam princípios práticos básicos 

em todos os seus raciocínios práticos. Uma compreensão desses princípios 

elucidará, por conseguinte, toda a moralidade bem como a estruturação política e 

legal de nossa vida. Quanto aos defensores do pluralismo e seu possível desgosto 

por esse tipo de empreendimento, talvez pudesse ser dito o seguinte: o fato de um 

grupo não apoiar ou compreender uma dada ideia, não a torna implausível ou 

injustificada. A questão central é, então, saber se há boas razões para crer nos 

princípios da lei natural (mesmo frente aos desafios colocados pelo pluralismo). 
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 É claro que as exigências de razoabilidade prática, enquanto conclusões a partir dos princípios 
básicos do bem humano, serão em geral mais obscurecidas e deturpadas do que estes últimos, pois 
não são fundacionais e imediatas como a busca dos bens básicos, e sim conclusões morais. Por 
exemplo: é possível ver muitos países culturalmente desenvolvidos apoiando políticas em prol da 
pena morte, algo que vai diretamente contra o bem humano básico vida e a exigência de 
razoabilidade prática que diz que “Não devemos agir diretamente contra nenhum bem humano 
básico.”, ao mesmo tempo em que possuem boas políticas públicas na área da saúde – cuja 
existência e importância são satisfatoriamente explicadas pelo bem humano básico vida. Ora, para o 
jusnaturalista, é claramente contraditório e errado defender políticas que vão diretamente contra a 
vida humana. No entanto, muitas sociedades não percebem isso (e, claro, não apenas com relação 
ao bem da vida e a exigência de não agir diretamente contra nenhum bem básico, mas como relação 
a todos os demais bens e exigências razoáveis), e perpetuam várias inconsistências práticas no 
interior de seus sistemas políticos e legais ao longo do tempo.   
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Atualmente, existem muitas opiniões concorrentes sobre o que os filósofos 

deveriam fazer para conceber a ética de uma forma mais “intuitiva”, “familiar”, 

“comum” e mesmo “realista”. Não é difícil notar que praticamente toda filosofia moral 

do séc. XX tenha se esforçado para se aproximar do senso comum – o que pode ter 

sido uma resposta ao idealismo transcendental que se seguiu após Kant74. Em 

verdade, essa tendência remonta ao empirismo inglês, especialmente a Hume e sua 

influência sobre Bentham e Mill. Pois Bentham tomou o Tratado de Hume como uma 

prova cabal de que a virtude reside na utilidade. Mas a ética de Bentham deixou 

muito a desejar em termos metodológicos, e foi só através de Mill que o utilitarismo 

veio a ganhar reconhecimento. As bases utilitárias de Bentham, somadas às 

sofisticações lógicas que Mill lograra, vieram a influenciar diretamente a filosofia 

intuicionista de Sidgwick e Moore – os quais, por sua vez, acabaram influenciando 

toda a filosofia moral subsequente75.  

Em suma, não obstante às demais tradições éticas que tiveram e têm seu 

devido lugar na academia, podemos dizer com certa segurança que assim sucedeu 

com todas as filosofias morais do séc. XX: todas elas alegaram o patrocínio do 

senso comum. Ora, com Finnis não foi diferente. Em Nuclear Deterrence, Morality 

and Realism, ao explicar os fundamentos da ética jusnaturalista (que se encontram 

nos bens humanos básicos da lei natural), Grizes, Boyle e Finnis os identificam com 

o pensamento do senso comum (1987, p. 275).  

A presença dos humanos básicos e das normas morais que decorrem deles 

parece de fato visível na experiência comum das pessoas. No caso do bem humano 

básico conhecimento, por exemplo, podemos questionar: quem, em sã consciência, 

poderia dizer que o odeia e prefere estar na ignorância, e que acha correto que as 

escolas ensinem mentiras e coisas enganosas? Ou ainda, no caso da experiência 

estética: quem, sendo minimamente maduro e inteligente, por emocionalmente frio 
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 Frederick Copleston (1966, p. 402-24), no oitavo volume de sua A History of Philosophy, situa o 
surgimento do utilitarismo e da filosofia da “análise” de Moore, como movimentos surgidos em reação 
ao idealismo transcendental alemão. 
75

 A filosofia analítica que se seguiu após Moore, tendo adentrado na ética, levou muitos filósofos a 
adotarem mais ou menos o mesmo programa da obra Principia Ethica, que é o seguinte: antes tudo, 
o filósofo moral precisa empreender uma investigação sobre a linguagem moral; é só depois dessa 
investigação preliminar que o filósofo moral poderá partir para a normatividade prática. Essa forma de 
fazer filosofia moral ficou conhecida como “metaética” – uma tendência que, na visão de Finnis (2012, 
p. 4), pende sempre para o reducionismo. O próprio Moore não pensava de forma reducionista: ele 
não via, pois, a análise linguística dos termos morais como algo totalmente destacável da 
normatividade. Mas, aconteceu de a metaética se tornar gradualmente uma forma de reducionismo 
acadêmico – como se fosse tudo que a ética pudesse fazer.   
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que fosse, poderia dizer que o pôr do sol é feio e não comunica nada às pessoas? 

Mas, se é assim, por que a teoria de Finnis tem soado tão “peculiar” para a grande 

maioria dos críticos? 

Embora os bens humanos básicos façam parte da realidade de todas as 

pessoas, mesmo das mais céticas e relativistas, o método aristotélico-tomista de 

Finnis, especialmente por seu caráter “intelectualista”, parece constituir uma barreira 

para muitos. E a fonte dessa dificuldade parece estar no já arraigado subjetivismo 

sobre os valores morais – algo que, desde Williams e Mackie, parece ter saído da 

academia e se incorporado na cultura em geral76. Além do mais, os efeitos culturais 

e sociais da Revolução Industrial e do utilitarismo dos sécs. XVIII e XIX (que foram, 

não obstante, adventos de grande valia para o Ocidente), tiveram entre os seus 

efeitos colaterais o fomento de uma mentalidade imediatista e hedonista, cada vez 

mais aficionada pelo conforto, pela comodidade e pelos prazeres sensíveis – cujo 

afastamento das virtudes intelectuais foi inevitável.  

Existem, enfim, muitas razões que podem explicar por que uma visão 

intelectualista soa hoje tão estranha a muitos. Seja como for, o intelectualismo de 

Finnis não demanda o abandono ou rechaço das emoções ou dos prazeres 

sensíveis. Muito pelo contrário: o autor afirma que o elemento emocional faz parte 

da realização plena dos bens humanos básicos (FINNIS, 2011a, p. 212-13). Sua 

demanda (ou melhor, constatação) é, antes, sobre o papel orientador e estruturador 

da inteligência na experiência prática. E esse parece ser o cerne da dificuldade com 

Finnis: pois, para pessoas acostumadas a pensar que são os sentimentos e os 

desejos que determinam tudo no campo da orientação prática e dos valores, é de 

fato é difícil ver como a inteligência poderia gozar de tal status77.  

O próximo capítulo do presente trabalho mostrará, entre outras coisas, que as 

questões normativas, embora tenham uma proeminência metodológica na 
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 Williams e Mackie são dois grandes nomes na metaética; e os dois são igualmente famosos pelas 
implicações céticas e/ou relativistas de suas teses contra a objetividade e racionalidade dos valores 
morais.   
77

 Há o famoso dito humeano: “a razão é escrava das paixões”, dito que dá suporte para o 
subjetivismo segundo qual a razão prática é apenas uma questão de cálculo sobre os meios 
necessários para satisfazer um determinado desejo (FINNIS, 2011a, p. 22). Ou seja, para uma visão 
instrumental da razão prática, alheia à ideia de que esta possa fornecer fins gerais e objetivos da 
realização humana. Como reza a visão madura de Hume: os fins da realização humana são 
sentimentos “antropológicos” (isto é, inerentes à natureza humana) de aprovação ou desaprovação, e 
não princípios da razão (FINNIS, 2011a, p. 125; 2012, p. 28). Mesmo que não exatamente dessa 
forma, a visão de que a ação humana racional visa realizar apenas sentimentos ou desejos, é 
certamente a visão dominante não só na academia, mas no pensamento médio geral de hoje.  
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investigação prática, não precisam ser investigadas sem o auxílio das questões 

descritivas (tais como tradicionalmente estudadas pela antropologia, história, 

psicologia, etc.). Embora os sentimentos e as contingências da vida comum não 

possam dar a última palavra em termos de normatividade, elas podem ser 

acomodadas por uma metodologia “normativo-descritiva” disposta a considerar 

casos centrais e casos periféricos dos assuntos investigados.  Se esta abordagem 

estiver correta, a ideia comum de direito natural como uma doutrina abstrata e 

distante das questões circunstanciais terá de ser abandonada. Por conseguinte, 

essa doutrina terá ainda notáveis condições de disputar com outras teorias práticas 

abrangentes que intentam explicar e justificar a razão prática.  
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Capítulo II 

 

 Sobre a metodologia jusnaturalista: descritividade, normatividade e 

irredutibilidade da ação livre 

 

 

2.1. A relação entre a tarefa descritiva e a tarefa avaliativa: considerações 

preliminares 

 

 

O primeiro capítulo de Lei Natural e Direitos Naturais defende a tese de que a 

filosofia jurídica não pode se resumir à tarefa de descrever o direito de forma 

puramente factual e livre de valores (value-free), mas que também precisa dispor de 

uma sólida concepção normativa (avaliativa) sobre a ação humana (FINNIS, 2011e, 

p. 418). Na verdade, essa concepção normativa será o fundamento orientador de 

todo processo descritivo – o que não significa, é claro, desprezar este último. Para 

Finnis, a ciência social descritiva é um projeto viável e legítimo, e deve certamente 

fazer parte da metodologia jurídica. No entanto, para a formação crítica de seus 

próprios conceitos, tal projeto depende de considerações exclusivamente normativas 

(Ibidem, idem). A “formação crítica de seus próprios conceitos” significa a 

generalização dos dados factuais observados e descritos – não uma generalização 

por mera ocorrência e repetição (como no caso do método indutivo utilizado pelas 

ciências da natureza), mas pela subsunção a princípios gerais e normativos. 

 Sem tal fundamentação normativa, não se poderia, pois, chegar a nenhum 

“conceito” ou “teoria geral” que fundamentasse e justificasse as práticas humanas78 

– e tudo que teríamos seria apenas uma “conjunção de lexicografia com história 

local” (FINNIS, 2007a, p. 18). Além do mais, dada a pluralidade de opiniões sobre os 

costumes e práticas humanas, o mero fato de enumerá-las parece não fornecer 
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 Como indaga Finnis (1998, p. 39): “Assim, pode haver um entendimento histórico das esperanças, 
realizações, falhas humanas. [...] Mas a história, a narração, mesmo a acurada e ampla narração de 
ações e discursos, deixa algo a desejar; ela certamente informa, e mesmo explica; mas isso clarifica 
suficientemente o entendimento de alguém sobre os assuntos humanos? A questão surge mesmo 
quando as intenções, ações e discursos narrados são bem entendidos tanto pelo narrador quanto 
pela audiência. É questão de se, e como, qualquer coisa tanto verdadeira quanto geral pode ser dita 
sobre os assuntos humanos – a questão de como pode haver uma teoria política ou social.” 
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nenhum critério para decidir entre elas; mais especificamente, parece não fornecer 

nenhum critério justificado para escolher uma perspectiva específica na descrição.  

Finnis alega (2007a, p. 18) que a filosofia jurídica, e mesmo a ciência social 

puramente descritiva, almejam ser mais do que mera “conjunção de lexicografia com 

história local”. Pois: “Até mesmo a inclusão de itens numa lista requer algum 

princípio seleção.” (Ibidem, idem); de modo que o teórico social, inevitavelmente, 

tem de se utilizar de algum conjunto de tipos e noções gerais para poder organizar, 

especificar, descartar, etc. os dados que seleciona. Do contrário, como ele poderia 

decidir qual perspectiva é mais relevante para descrever um determinado assunto e, 

assim, o que será considerado periférico e central no interior do mesmo? Por que 

este, e não aquele ponto de vista?79 Como diz o autor: “Os fatos sociais a ser 

descritos incluirão, é claro, incontáveis avaliações (pelos que fazem, deparam-se e 

cumprem a lei), especialmente ideias sobre como os membros da sociedade em 

questão deveriam (de acordo com a lei) se comportar.” (FINNIS, 2011a, p. 1)80. Por 

conseguinte, como garantir que a escolha do teórico não será, por exemplo, mera 

questão de preconceito ou partidarismo político?  

Finnis garante que esse problema não foi adequadamente compreendido pela 

maioria dos juristas influentes, dentre os quais ele cita Bentham, Austin e Kelsen (e 

também Hart e Raz). Para o autor, estes famosos juristas são bons exemplos da 

arbitrariedade que normalmente impera quando a questão é a seleção do ponto de 

vista e dos conceitos relevantes para descrever o direito (FINNIS, 2007a, p. 18-20). 

No entanto, Finnis reconhece que Hart e Raz obtiveram algum progresso quanto aos 

demais, pois defenderam que o ponto de vista relevante a ser adotado pelo teórico 

descritivo é o “ponto de vista prático” (ou interno). Trata-se do ponto de vista das 

razões práticas que a pessoa têm para seguir o direito (FINNIS, 2007, p. 18-22)81. 

Ainda assim, estes últimos não diferiram daqueles primeiros na pretensão de 

oferecer uma teoria puramente descritiva, “não-avaliativa” (value-free) do direito, 
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 Como questiona Finnis (2007a, p. 18): “Como o teórico decide o que deve contar como direito para 
sua descrição?” Ou ainda, como diz em outra ocasião: “Por que tratar ações passadas ou fatos 
sociais como fontes de orientação para a deliberação e método de decisão razoável nos dias de 
hoje? Como pode qualquer fato social ser validado? Ou obrigar? E por que esses fatos e não 
aqueles?” (FINNIS, 2011a, p. 5) 
80

 No original: “The social facts to be described will, of course, include countless evaluations (by law-
makers, -finders, and –enforcers), especially ideas about how members of the relevant society should 
(according to law) behave.”  
81

  “Esse tipo de atenção para as intenções, para as razões para agir, dos atos das pessoas, é o que 
Weber, Collingwood, Hart e muitos outros chamaram de adotar o ponto de vista interno ou 
hermenêutico e louvaram como essencial para a teoria social descritiva.” (FINNIS, 1998, p. 38) 
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deixando de lado a tarefa de desenvolver a normatividade implicada pelo ponto de 

vista prático ou interno (FINNIS, 2007a, p. 22). John Finnis, então, se propõe a 

superar este quadro; e os pilares para tal superação são postulados logo na primeira 

página de Lei Natural e Direitos Naturais, a saber:  

 
 

Geralmente se supõe que uma apreciação da legislação como tipo de 
instituição social [...] deve ser precedida por uma por uma descrição e uma 
análise livre de valores dessa instituição, como ela existe de fato. Mas [...] 
um teórico não pode oferecer uma descrição teórica e uma análise de fatos 
sociais, a menos que também participe do processo de avaliar, de entender 
o que é realmente bom para as pessoas humanas e o que é realmente 
requerido pela razoabilidade prática. (FINNIS, 2007a, p. 17, grifos nossos) 

 
 

Ao enunciar que é preciso entender “o que é realmente bom para as pessoas 

humanas e o que é realmente requerido pela razoabilidade prática”, Finnis está 

enunciando o núcleo mesmo de sua teoria, a saber: os bens humanos básicos (“o 

que é realmente bom”) e as exigências de razoabilidade prática (“o que é realmente 

requerido pela razoabilidade prática”). Estes dois pilares teóricos constituem a esfera 

“diretivo-normativa” da proposta jusnaturalista de Finnis, e mostram o caminho 

escolhido pelo autor para superar as metodologias jurídicas meramente 

“descritivistas”. É importante lembrar que tal superação não implica, contudo, em 

menosprezar o papel da descrição no corolário metodológico de sua teoria (ou de 

qualquer outra). Como reconhece autor: “Em verdade, essas questões normativas 

não podem ser bem respondidas sem um conhecimento consistente dos fatos sobre 

como o mundo funciona. Assim, boas descrições, gerais e específicas, são 

necessárias.” (FINNIS, 2011a, p. 94)  

 

 

2.1.1 Algumas observações sobre o papel da tarefa descritiva 

 

 

As descrições podem ser obtidas através de diversos tipos de investigações, 

por exemplo: pela antropologia filosófica e/ou cultural, pela ciência social ou 

sociologia, pela psicologia, pela economia e pelas experiências práticas “pré-

filosóficas”. A ideia básica de Finnis, é que os fatos funcionam como “lembretes” 

(reminders) sobre as oportunidades e experiências humanas. Esses fatos dizem 
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respeito à experiência prática e à linguagem. No primeiro caso, eles são 

sistematizados pelas ciências descritivas; no segundo, são organizados pela própria 

experiência individual e pela filosofia moral descritiva (metaética). Analisemos 

brevemente ambos os casos, a começar pelo último. 

Não é apenas nas ciências descritivas que encontramos lembretes sobre a 

experiência humana, mas também nas ideias genéricas que, de uma forma ou de 

outra, todos aceitam ou poderiam aceitar. Finnis reflete sucintamente sobre esse 

tema no final do primeiro capítulo de Fundamentos de ética, quando faz menção ao 

fato de Aristóteles apelar esporadicamente para o que “todos diriam” ou “todos 

escolheriam”, ou ao que “ninguém diria” ou “ninguém escolheria”. Não é que o grego 

antigo defenda que as posições filosóficas necessitam do apoio da multidão. Em 

verdade, Aristóteles adverte que as questões sobre o bem humano não devem partir 

da opinião da multidão (EN 1, 4: 1095a22;5: 1095b 14-22). Conforme Finnis (2012, 

p. 17), o apelo ao que “todos diriam” ou “ninguém escolheria”, é, antes, em vista de 

duas coisas, a saber: “[...] de promover ou lembrar (àqueles participantes atuais do 

questionamento) primeiramente nossa experiência pré-filosófica (e a dos outros) e, 

em segundo lugar, a nossa compreensão prática pré-filosófica do(s) bem(s) (e a dos 

outros).” Alguns exemplos separados por Finnis (2012, p. 18) são: 

 

– Ninguém iria escolher viver com um intelecto de uma criança durante toda sua 

vida, não importando o quão satisfeita pessoa estivesse com as coisas que agradam 

as crianças... (EN X, 3: 1174al-3) 

– Ninguém escolhe possuir todo o mundo se, primeiramente, tiver que se tornar 

outra pessoa... ; A pessoa deseja isso apenas se for sob a condição de ser aquilo 

que ela é... (EN. IX, 4: 1166a1922) 

– Ninguém iria escolher ter todo o mundo sob a condição de estar sozinho... (EN IX, 

9: 1169b17; VIII, 7: 1159a9-11) 

 

Finnis admite que a nossa experiência e compreensão dos bens humanos 

pré-filosóficas se cristaliza na linguagem do louvor e da culpa. Entretanto, o autor 

adverte que isso não deve servir de motivação para reduzir a ética a uma análise da 

linguagem moral – como querem muitos filósofos metaéticos reducionistas. Antes, 

aquelas experiências e percepções pré-filosóficas dos bens humanos devem ser 

assimiladas na medida em que (enquanto fatos de nossa linguagem moral) nos 



82 
 

ajudam a lembrar ou vislumbrar as oportunidades genuinamente humanas 

disponíveis a todos (certos estados de coisas que são desejáveis para as pessoas 

em geral), podendo assim iluminar ou cooperar na posterior compreensão filosófica 

dos bens humanos básicos da lei natural (FINNIS, 2012, p. 17-8)82. 

As experiências pré-filosóficas são, de fato, bastante úteis para uma 

compreensão mais imediata sobre certas realidades e fatos gerais a respeito do bem 

humano. Mas existe um nível de “lembretes” mais sistemático, cujo apelo é parte 

fundamental da metodologia jusnaturalista, a saber: as ciências descritivas.  Em Lei 

Natural e Direitos Naturais, John Finnis empreende um diálogo notório 

especialmente com a antropologia, a fim de trazer à tona alguns fatos/lembretes 

sobre a influência dos bens humanos básicos na cultura humana. Há um trecho 

notório onde Finnis lista alguns desses fatos/lembretes que vale a pena ser citado, a 

saber:  

 
 

Todas as sociedades humanas demonstram uma preocupação com o valor 
da vida humana; em todas, a autopreservação é aceita, em geral como um 
motivo apropriado para a ação, e em nenhuma delas o homicídio é 
permitido sem alguma justificativa bem definida. Todas as sociedades 
humanas encaram a procriação de uma nova vida humana como, em si 
mesma, uma boa coisa, a menos que existam circunstâncias especiais. 
Nenhuma sociedade humana deixa de restringir a atividade sexual; em 
todas as sociedades existe alguma forma de proibição de incesto, algum 
tipo de oposição à promiscuidade ilimitada e ao estupro, alguma preferência 
por estabilidade e permanência nas relações sexuais. Todas as sociedades 
humanas demonstram preocupação com a verdade por meio da educação 
dos jovens em questões não apenas práticas (e.g., evitar o perigo), como 
especulativas ou teóricas (e.g., religião). Os seres humanos, que só 
sobrevivem à infância quando são bem cuidados, vivem em sociedade, ou 
às margens de alguma sociedade que invariavelmente se estende para 
além da família nuclear, e todas as sociedades demonstram favorecer os 
valores da cooperação, do bem comum acima do bem individual, da 
obrigação entre os indivíduos e da justiça dentro dos grupos. Todas 
conhecem a amizade. Todas têm alguma concepção de meum e tuum, 
direito à propriedade ou patrimônio, e de reciprocidade. Todas valorizam o 
jogo, sério e formalizado, ou informal e recreativo. Todas tratam o corpo dos 
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  Como conclui Finnis (2012, p. 19): “Em cada caso, o ‘ninguém diria...’ é um lembrete da 
experiência humana, incluindo a experiência (efetiva ou vicária) do próprio leitor de Aristóteles, você 
ou eu. Também é um lembrete da compreensão pré-filosófica daquela experiência, incluindo, 
notadamente, a compreensão prévia do leitor. O apelo, portanto, não se direciona aos números. 
Também, por outro lado, não é um mero apelo dogmático à pergunta. Isso porque as opiniões em 
pauta não são lembradas como sendo respostas filosóficas à pergunta filosófica em questão (a 
pergunta sobre o(s) bem(ns) humano(s) verdadeiros). Na verdade, elas são lembradas como estando 
a expressar a compreensão de determinados aspectos do tema – um conjunto de visões que, uma 
vez lembradas, agregadas e trazidas para enfrentar a pergunta, irão ajudar na justificação da tese 
que é filosófica, não por ser menos prática, mas por mais geral, mais sistemática em relacionar cada 
proposição relevante com todas as demais e, desse modo, acima de tudo, por ser mais explicativa.”  
 



83 
 

membros morto do grupo de algum modo tradicional e ritual que é diferente 
do modo como descartam o lixo. Todas demonstram interesse por poderes 
ou princípios que devem ser respeitados por serem sobre-humanos; de uma 
forma ou de outra, a religião é universal. (FINNIS, 2007a, p. 89) 

 
 

Essa gama de dados empíricos comprova que, de uma forma ou de outra, 

toda a cultura humana é permeada por algum tipo de preocupação que evidencia um 

bem humano básico. Como diz o autor em outra ocasião: 

 
 

A atenção adequada aos dados históricos e antropológicos demonstra que 
as formas básicas do bem humano e os princípios práticos correspondentes 
são reconhecidos por ser humanos, tanto em pensamento quanto em ação, 
com quase universalidade, em todos os tempos e lugares. (FINNIS, 2012, p. 
77) 

 
 

Ou seja, o testemunho da antropologia e da história evidencia o amplo 

reconhecimento dos bens humanos básicos. No entanto, não se trata de uma 

grande prova antropológica da tese de Finnis, pois, ainda que haja um amplo 

reconhecimento sobre o bem humano e sobre a necessidade de ser razoável para 

preservá-lo das paixões e das loucuras do coração humano, ainda assim há uma 

variação interpessoal e cultural das normas que aquelas exigências criam. Por 

exemplo: embora uma cultura que permite o assassinato apenas em rituais 

religiosos, e não a qualquer tempo, mostre através desse regramento uma estima 

pelo bem humano básico vida, tal estima não é seguida com uma razoabilidade 

completa, mas parcial – talvez por superstição83.  No entanto, dada a contingência 

que é própria da experiência, e a complexidade da razoabilidade prática, Finnis 

assume que tal variação manifesta-se como um resultado normal. Nas palavras do 

autor:  

 
 

A adequada reflexão sobre a estrutura complexa da razoabilidade prática – 
com os vários princípios intermediários, quase-metodológicos, os quais 
mediam os princípios práticos básicos e as normas morais totalmente 
específicas – sugere que a variação interpessoal e cultural na formulação e 
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 Aqui pode surgir o tipo de crítica que é típica do neo-ateísmo contemporâneo, a saber: a morte 
ritualística é uma clara evidência de que a religião é contra o bem humano, pois é envolta de 
superstições e crendices que legitimam coisas absurdas. Ora, o fato de as pessoas terem buscado (e 
ainda busquem) um bem humano básico de forma irrazoável não torna este mesmo bem irrazoável. A 
visão jusnaturalista implica que a pessoa busque realizar sua inclinação para a fonte transcendente 
de significado e valor (religião) de forma razoável, observando todas as exigências quanto aos bens. 
Além do mais, o próprio progresso no rol do bem humano básico conhecimento assegura a pessoa 
de não cair em superstições ao professar suas crenças religiosas. 
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no reconhecimento das normas morais é precisamente o que deve ser 
esperado. (FINNIS, 2012, p. 77) 

 
 
Não obstante, é importante lembrar que Finnis não parte de fatos gerais sobre 

a natureza humana para extrair conclusões normativas. Sua metodologia é 

complexa, e convida o leitor a resistir àquela tentação imediata de julgar que, onde 

quer que exista o recurso a dados empíricos e descritivos, então também aí há 

derivação de normas a partir de fatos. 

Se Finnis estivesse defendendo que, “dado o fato de tais e tais práticas serem 

professadas em todas as culturas humanas, logo essas práticas são boas e devem 

ser promovidas e perpetuadas”, então ele estaria nitidamente derivando um “deve” 

de um “é” – e, portanto, caindo na falácia naturalista ou Lei de Hume. Entretanto, 

não é esse o caso. Aliás, o autor afirma que, na verdade, as doutrinas que tendem a 

pensar assim são as positivistas (e não as jusnaturalistas), pois supõem que as 

convenções e positivações podem, no final das contas, fornecer razões para explicar 

as normas jurídicas. Como diz o autor: “O positivismo legal é um empreendimento 

intelectual incoerente. Ele se constitui como uma tarefa explanatória que faz a si 

mesma incapaz de ser empreendida. Como resultado, ele oferece aos seus 

estudantes derivações inválidas do deve a partir do é.” (FINNIS, 2011a, p. 5, n. 10)84  

 

 

2.1.2. Interdependência mútua entre descrição e avaliação 

 

 

Em verdade, o que o método de Finnis busca é acomodar tanto a descrição 

quanto a avaliação, em vista de fornecer uma explicação e compreensão da ação 

humana que seja o mais completa, consistente e satisfatória possível. Ora, essa 

explicação e compreensão têm como ponto de partida a própria ação humana (cujo 

fundamento é normativo, e está nos bens humanos básicos), e não a definição da 

natureza humana ou a descrição de fatos sociais “naturais”. Finnis é enfático quanto 

a esse ponto de partida: “[...] uma teoria ampla e completamente realística da lei 

pode ser empreendida a partir de uma questão cujo ponto de partida é 100 por cento 
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  No original: “Legal positivism is an incoherent intellectual enterprise. It sets itself an explanatory 
task which makes itself incapable of carrying through. In the result it offers its students purported and 
invalid derivations of ought from is.” 
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normativo: ‘o que eu devo decidir fazer’, e, equivalentemente: ‘que tipo de pessoa eu 

devo decidir ou me permitir ser?’” (FINNIS, 2011a, p. 31)85 

No entanto, tal compreensão normativa da ação e do bem humano acaba 

implicando em uma concepção sobre as características de ser um humano (sua 

natureza); e essa implicação, por sua vez, é respaldada por uma vasta gama de 

dados empíricos fornecidos pelas ciências sociais descritivas. Assim, há uma 

conexão incontornável entre a tarefa descritiva e a tarefa avaliativa. Conforme diz 

Finnis: 

 
 

Existe então um movimento para lá e para cá entre, por um lado, avaliações 
sobre o bem o humano e de seus requisitos prático, e, por outro lado, 
descrições explanatórias (usando todas as técnicas históricas, 
experimentais e estatísticas apropriadas para encontrar todas as inter-
relações causais relevantes) do contexto humano no qual o bem-estar 
humano é realizado e arruinado de inúmeras maneiras. (FINNIS, 2007, p. 
30) 

 
 
Na sequência do texto, Finnis conclui esse raciocínio com um argumento categórico, 

qual seja: 

 

 

Existe então uma interdependência mútua, embora não exatamente 
simétrica, entre o projeto de descrever os assuntos humanos por meio de 
uma teoria e o projeto de avaliar as opções humanas com o propósito de 
agir, pelo menos remotamente, de modo razoável e bem. As avaliações não 
são absolutamente deduzidas das descrições; mas é improvável que aquele 
cujo conhecimento dos fatos da situação humana é muito limitado julgue 
bem discernindo as implicações práticas dos valores básicos. Da mesma 
forma, as descrições não são deduzidas das avaliações; mas, sem as 
avaliações, não se pode determinar que descrições são realmente 
esclarecedoras e significativas.” (FINNIS, 2007a, p. 31) 

 

 

Estes dois últimos excertos, sobretudo o último, sintetizam perfeitamente a 

dinâmica da metodologia proposta por John Finnis: “uma interdependência mútua, 

embora não exatamente simétrica” entre a tarefa descritiva das ciências sociais e da 

experiência pré-filosófica e a tarefa avaliativa da filosofia moral e política. “Não 
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 Em vista de facilitar a compreensão, fizemos algumas adaptações em nossa tradução do texto 
original. Todavia, tal adaptação não alterou o significado do texto tal como em sua versão literal: o 
que fizemos foi apenas resumir e estilizar a passagem. Isso certamente pode ser confirmado 
analisando-se o  original: “In short, a complete and fully realistic theory of law can be and in all 
essentials has been worked out from the starting point of 100 per cent normative question, what I 
should decide to do and, equivalently, what kind of person should I resolve or allow myself to be. 
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exatamente simétrica” porque, conceitualmente, a tarefa avaliativa é mais 

fundamental. Esta tarefa constitui-se, evidentemente, pela ética ou filosofia moral, e 

isso coloca estas disciplinas no cerne das investigações propostas por Finnis – o 

que é deveras notável. Cabem ainda algumas observações sobre isso. Antes, 

porém, é preciso esclarecer a seguinte lacuna quanto à relação entre as tarefas 

descritiva e avaliativa, a saber: qual é o critério normativo para a organização dos 

dados observados e descritos?  

 

 
 
2.1.3. A questão do significado focal e caso central 

 

 

Na lista antropológica e histórica que citamos acima, havia uma menção de 

que, pelo fato de as culturas em geral não permitirem o homicídio sem alguma razão 

bastante específica, então é possível perceber que, “de alguma forma”, todas elas 

valorizam a vida humana – pois acreditam que não é algo que se deve ceifar sem 

boas razões. No entanto, como se dá a transição dessa valorização parcial (“de 

alguma forma”) para um princípio moral que proíba, por exemplo, a morte de 

crianças deficientes? Ou então: se o casamento entre um homem e mulher é 

considerado um bem humano básico, como lidar com o fato geral, um tanto 

grosseiro, de que o que se observa nas culturas é algum regramento sobre as 

relações sexuais, mas nem sempre as regras da monogamia? Ora, o ponto de 

Finnis é o seguinte: se há algum regramento quanto ao casamento, então esse 

simples fato já que indica que ele é estimado como um bem, como algo valioso que 

se deve preservar. Todavia, como passar desse fato vago para um padrão objetivo 

(e, ademais, razoável)?  

A resposta está no método do significado focal e caso central. Oriundo da 

metodologia de Aristóteles (FINNIS, 2007a, p. 32, n. I.3), a ideia de significado focal 

reside na distinção entre o que é “central” (simpliciter) e o que é “periférico” ou 

“subdesenvolvido” (secundum quid) em um determinado assunto. Como diz o autor:  

 
 

Explorando o sistemático alcance múltiplo dos termos teóricos (sem perder 
de vista o “princípio ou fundamento lógico” desse alcance múltiplo), pode-se 
distinguir os assuntos humanos maduros dos subdesenvolvidos, os 
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sofisticados dos primitivos, os prósperos dos corrompidos, os bons 
espécimes dos casos desencaminhados, os caso de falando “diretamente”, 
“simplesmente” (simpliciter) e “sem restrições” dos “em certo sentido”, “por 
assim dizer” e “de certo modo” (secundum quid) [...] (FINNIS, 2007a, p. 24) 

 
 
Assim, a ideia é que existe um significado focal em cada assunto, o qual determina 

quais casos são centrais e quais casos são periféricos ou parasitários. Trata-se de 

um ponto de vista que explica o fundamento do assunto em questão. 

Tomás de Aquino se apropria dessa ideia, conferindo-lhe o sentido de 

“analogia”. No vocabulário filosófico de Aristóteles, “analogia” significa apenas 

equivalência proporcional. O modelo dessa equivalência é: A: B = C: D. Por 

exemplo: a intuição (insight) está para a inteligência assim como a visão está para o 

olho. Esta proporcionalidade ou “igualdade geométrica” é, aliás, a estrutura 

conceitual da justiça distributiva. Agora, já no vocabulário filosófico de Aquino, 

“analogia de proporcionalidade” é apenas um dos dois tipos amplos de analogia. O 

outro é justamente o correlato ao significado focal aristotélico, a saber: “o 

relacionamento unificado de várias coisas para com o caso/tipo central de algo, um 

relacionamento que garante o relacionamento correspondente de mudanças de 

significado para o significado focal” (FINNIS, 1998, p. 44)86.  

 Mas como saber qual é a “focalidade” de um caso central? Ora, essa 

determinação diz respeito ao “princípio ou fundamento lógico” que não se pode 

perder de vista na determinação dos casos centrais e dos periféricos. Finnis 

geralmente explica este ponto de forma complexa e densa. Mas sua ideia é bastante 

simples, a saber: uma vez que o teórico que pensa o direito ou a ordem política está 

observando a ação humana, então, neste caso, o significado focal está no 

fundamento da própria ação (FINNIS, 2007a, p. 27-30).  

Mas então retorna o problema da diversidade de opiniões e práticas – pois 

muitas pessoas divergem sobre qual é o fundamento da ação; e, 

consequentemente, retorna a questão sobre como saber o que é focal [na ação 

humana]. Ademais, sabemos que não é possível inferir normas de fatos (deveres a 

partir de descrições) – trata-se da falácia naturalista; de modo que a simples 

descrição da ação humana não justifica nenhuma norma ou dever. A resposta de 

Finnis para todas essas questões está no “ponto de vista interno” já defendido por 
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 Finnis ressalta (1998, p. 44, n. 81) que Tomás de Aquino não usa os termos “central” e “focal”, 
optando geralmente pelos termos “primário” ou “prioritário”.  
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Hart, que é o ponto de vista das razões para a ação (FINNIS, 2007a, p. 27). Ora, 

quais são as razões para a ação? Existem muitas delas, tais como: riquezas 

materiais, prazer sexual, compaixão, etc. Todavia, o jusnaturalismo defende que as 

razões mais básicas para a ação são os bens humanos básicos. Essas razões 

básicas explicam todas as demais razões que alguém tem para fazer qualquer coisa.  

Uma vez que os bens humanos básicos devem ser buscados e realizados de 

forma razoável, isto é, respeitando-se as exigências da razoabilidade prática, então 

o ponto de vista focal que teórico deve adotar ao descrever o direito e a ordem 

política, é o ponto de vista da razoabilidade prática (FINNIS, 2007a, p. 28). Isso 

significa que ele deve tanto entender o que é razoável, quanto buscar a visão de 

homens dotados de razoabilidade prática – isto é, homens tais como o spoudaios 

aristotélico (Ibidem, p. 29). Mais ainda, ele próprio deve ser dotado de razoabilidade 

prática (Ibidem). Mas isso não torna a filosofia prática sujeita aos preconceitos dos 

próprios teóricos? Finnis diz que em parte sim, e em parte não. Sim, porque uma vez 

que os juízos sobre o bom e o razoável são necessários para que uma teoria não se 

resuma a uma aglomeração caótica de fatos, o risco torna-se inevitável. E não, na 

medida em que, conforme o autor: 

 
 

[...] a aquisição disciplinada de conhecimento preciso a respeito dos 
assuntos humanos – e, portanto, a respeito do que os outros têm 
considerado de importância prática, e a respeito dos verdadeiros resultados 
de suas preocupações – é uma importante ajuda para o teórico reflexivo e 
crítico em suas tentativas de converter seus próprios ‘preconceitos’ práticos 
(e os da sua cultura) em juízos realmente razoáveis do que é bom e 
razoável na prática. (FINNIS, 2007, p. 29) 

 
 

A tendência é parecer que tal lado “positivo” da proposta de significado focal 

de Finnis soe como irrisório frente ao lado “negativo” da mesma, que é o risco da 

parcialidade e do preconceito. No entanto, Finnis mantém firmemente que o 

conhecimento descritivo pode auxiliar em uma possível “reconceituação” dos dados 

selecionados por um teórico. Mas não apenas o conhecimento descritivo, senão 

também um conhecimento do ponto de vista prático é fundamental para tanto. Se 

isso parece ruim, a posição de Finnis, e o espírito objetivista de sua teoria, parecem 

indicar que a resposta é: “são assim que as coisas são.” Aristóteles afirmou 

epicamente, que, em nome da verdade, se for preciso deixar de lado as amizades, 

que assim seja – ele estava se referindo ao seu rompimento filosófico com seu 
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mestre e amigo Platão. Se as próprias amizades às vezes são aborrecidas pela 

verdade, por que não o seriam as expectativas de uma teoria intocada pelas 

contingências? 

Por outro, essa estratégia goza de uma vantagem singular: pois demanda que 

a teoria não deixe de lado o conteúdo descritivo oriundo de casos corrompidos ou 

subdesenvolvidos. Por exemplo: a Alemanha de Hitler é certamente um caso 

periférico de governo constitucional (FINNIS, 2007a, p. 24) – pois, apesar de 

carregar em seu bojo uma gama de contradições morais e intelectuais, ainda sim 

compartilha vários pontos com sistemas legais legítimos. Por conseguinte, o estudo 

das circunstâncias e mecanismos que levaram ao estado nazista podem fornecer 

dados interessantes para o fortalecimento dos sistemas atualmente considerados 

justos (ou parcialmente justos). Com efeito, o método do caso central ilumina a 

compreensão das peculiaridades e dilemas envolvidos em tais casos. Como diz 

Finnis: “De fato, o estudo deles é iluminado quando são pensados como versões 

atenuadas dos casos centrais, ou às vezes como manipulações de atitudes 

humanas moldadas por meio da referência ao caso central.” (Ibidem, idem).  

 

 

2.1.4. Sobre o domínio próprio da normatividade e sua proeminência 

metodológica 

 

 

É verdade que Finnis apresenta sua proposta metodológica a partir de uma 

análise de grandes juristas, ponderando, ao menos num primeiro plano, questões 

que são típicas do direito; mas tal proposta metodológica deve ser entendida no 

contexto de uma “teoria geral do bem humano”, nos moldes “clássicos” de Platão, 

Aristóteles e Tomás de Aquino. Trata-se, deste modo, de uma proposta 

metodológica para uma filosofia prática, e não apenas para uma teoria jurídica87. 

Com isso, o autor alcança um “duplo efeito” deveras notável, pois: tanto chama a 

atenção para um ponto normalmente fraco da teoria jurídica, que é a questão da 

normatividade, ao mesmo tempo em que, através das ciências sociais descritivas, 
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 Aliás, o próprio Finnis deixa claro isso ao dizer que: “A filosofia prática é uma reflexão disciplinada e 
crítica sobre os bens que podem ser realizados na ação humana e nos requisitos de razoabilidade 
prática.” (FINNIS, 2007a, p. 25) 
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oferece uma estratégia pertinente a ser ponderada pela filosofia moral, a qual, não 

obstante lide bem como a questão da normatividade, é frequentemente acusada de 

ser idealista e de tomar distância da realidade concreta e das contingências que 

permeiam a vida e ação humanas. 

Uma teoria normativa nada mais é do que uma teoria ética ou moral. Mas o 

que exatamente o autor entende por ética? Em seus Fundamentos de ética, Finnis 

apresenta a seguinte definição, a saber: 

 
 

[...] o objeto que alguém tem mente quando faz Ética é, especificamente, o 
compreender, dentro das ações, quais são os bens reais e verdadeiros que 
são alcançáveis pelo ser humano, de modo a permitir a minha participação 
nesses bens. (FINNIS, 2012, p. 3)  

  
 

Ou seja, a ética visa, basicamente, o bem humano e as formas de 

participação nesse bem. Fala-se em “participação”, porque: 

 
 

 Com efeito, torna-se possível identificar bens que nunca serão totalmente 
atingidos e esgotados por qualquer ação ou mesmo numa vida inteira ou, 
ainda, coletivamente: daí a necessidade de falar de bens que não são 
propriamente atingidos nem realizados, mas dos quais participamos. 
(FINNIS, 2012, p. 46, Grifos nossos.) 

 
 

Portanto, na visão do autor, a ética visa àquilo que é realmente bom e 

razoável (“razoável” no sentido da identificação das formas adequadas de se 

participar nos bens humanos básicos). Sendo assim, ela trata exatamente dos dois 

pilares teóricos que constituem a reivindicação normativa que Finnis faz logo na 

primeira página de Lei Natural e Direitos e Naturais: a reivindicação de que uma 

descrição consistente e satisfatória da ação humana deve necessariamente 

considerar o que é realmente bom e o que é realmente exigido pela razoabilidade 

prática, e não apenas os fatos destituídos de valores. 

Assim, fica claro que o autor não apenas faz tal “reivindicação” metodológica 

dentro da filosofia jurídica, mas que o próprio núcleo de sua teoria é constituído por 

uma investigação genuinamente normativa, ética. Essa teoria convida os seus 

interlocutores juristas a considerar a centralidade da tarefa normativa em qualquer 

teoria prática (isto é, em qualquer teoria sobre a ação humana e seus propósitos). 

Uma vez aceito esse convite, os interlocutores se deparam então com a alegação de 
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Finnis de que a teoria normativa visa o bem humano e sua busca adequada, e que 

este é o objeto que constitui o fundamento de uma teoria social, legal e política 

consistente. Em suma: John Finnis revela-se como um grande entusiasta da ética e 

da forma “clássica” de pensar a filosofia e as ciências sociais. 

 

 

2.2. As quatro ordens da realidade 

 

 

No ensaio intitulado “Legal Reasoning as Practical Reason”, Finnis nos diz 

que: “Outra característica do mundo a ser acomodada por uma teoria consistente do 

direito natural, é a distinção entre as ordens da realidade que são objeto da razão 

humana.” (2011a, p. 217)88. Segundo o autor, a razão humana tem a capacidade de 

assimilar quatro ordens distintivas de realidade, a saber: (i) a ordem da natureza; (ii) 

a ordem da lógica; (iii) a ordem da moral; e (iv) a ordem da técnica. Esta noção 

desempenha um papel central no escopo metodológico proposto por Finnis, e pode 

ser explicada a partir de um exemplo empregado pelo autor naquele mesmo ensaio. 

Reproduzimos o exemplo como segue.  

Suponha que uma palestra está em andamento. (i) Ouve-se a voz do 

palestrante através dos sons que emanam de suas cordas vocais e através da 

acústica do ambiente – há, pois, uma ordem natural que não estabelecemos pela 

nossa escolha e entendimento, mas que podemos compreender através do mesmo, 

tal como fazem, por exemplo, as ciências naturais e a metafísica, e esta é a ordem 

da natureza das coisas. (ii) A voz do palestrante é estruturada através de 

argumentos e explanações, o que permite que seu entendimento se alinhe com o do 

público – há, deste modo, uma ordem no próprio raciocínio, que é a ordem estudada 

pela lógica, pela metodologia e pela epistemologia. (iii) Ademais, os sons e os 

argumentos que estão sendo ouvidos e compreendidos ou assimilados, resultam da 

decisão do palestrante de se engajar nessa atividade (assim como também ocorreu 

com a plateia, que decidiu estar ali o assistindo) – de modo que há, por conseguinte, 

uma ordem nas próprias disposições, ações e escolhas; esta é a ordem “existencial” 

estudada pelas biografias e histórias dos assuntos humanos, bem como pela 
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 No original: “A further feature of the world to be accommodated by a sound natural law theory is the 
distinction between the orders of reality with which human reason is concerned.” 
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filosofia moral e política e por uma parte da psicologia. (iv) Por fim, a voz que se 

ouve na argumentação do palestrante está na língua inglesa, cuja exposição segue 

uma técnica retórica – pois existe também uma ordem que se pode estabelecer 

quanto às coisas que estão em poder das pessoas, permitindo assim a criação de 

objetos como poemas, barcos, softwares, armamentos de guerra, etc.; esta é a 

ordem da poiesis, da técnica, da cultura, e é estudada pelas artes e tecnologias, 

bem como pela linguística e pela retórica. (FINNIS, 2011a, p. 217-8) 

Embora central para a metodologia de Finnis, a noção acima esboçada não 

recebeu a atenção que merecia na primeira e grande obra do autor, Lei Natural e 

Direitos Naturais. O próprio Finnis veio a reconhecer mais tarde (2011e, p. 457) que 

o tratamento que o livro deu a tal noção metodológica não foi feliz: pois a mesma foi 

abordada no interior de uma outra questão, a questão sobre os tipos de 

comunidade, e no contexto de uma discussão política, não ficando claro ao leitor o 

papel metodológico central  que a divisão entre as ordens da realidade ocupa na 

teoria89. Com o passar do tempo, entretanto, o autor começou a dar o devido 

destaque à questão, o que pode ser visto com clareza em muitos de seus Collected 

Essays e em Aquinas.  

Aliás, o segundo capítulo desta última obra é dedicado às questões 

metodológicas (bem como à introdução do tema da obra). Naquela ocasião, Finnis 

começou a exposição de seu background metodológico justamente pela questão das 

quatro ordens da realidade, cuja importância reside na ideia de que elas formam 

domínios da realidade (ou da apreensão racional da mesma) que são igualmente 

irredutíveis (1998, p. 22). Isso significa dizer que a cosmologia, por exemplo, não 

pode ser explicada como sendo, “no fundo” ou “no final das contas” ou “em última 

instância”, uma questão de valores humanos (talvez a beleza ou a bondade). Não é 

assim que a inteligência humana explica e organiza os assuntos que percebe e 

apreende. Ao invés disso, há uma ordem irredutível nas coisas que são o que são 

independentemente de nosso juízo e escolha, isto é, na ordem da natureza (cuja 

cosmologia é apenas uma das muitas formas de investigação), que não pode ser 

inteiramente explicada e compreendida a não ser fazendo-se referência ao campo 

inteligível que lhe é próprio. Qualquer tentativa reducionista sobre o campo da 
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 Além do mais, aquele livro apresenta uma sequência das ordens que difere daquela empregada 
por Tomás de Aquino e pelo próprio Finnis em trabalhos tardios, pois coloca a ordem moral em quarto 
lugar, e não em terceiro (tal como fizemos no exemplo acima). 
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natureza (bem como sobre o da lógica, da moral e da técnica) resultará em confusão 

conceitual e inevitável obscurecimento do assunto em questão.  

Cada uma dessas ordens constitui uma scientia (“ciência”), o que se 

caracteriza como: “[...] o conhecimento explanatório bem fundamentado e 

pessoalmente compreendido que não é meramente bem certificado, mas inclui a 

apreensão (insight) sobre por que o assunto é afirmado enquanto tal.” (FINNIS, 

1998, p. 23)90. Entendemos, aqui, que incluir a “apreensão” sobre o fundamento do 

assunto em questão, significa incluir o significado focal do mesmo (o qual, 

relembrando, determina os casos centrais e os casos periféricos). É o significado 

focal que evidencia o campo de conhecimento irredutível que compete a cada ordem 

da realidade. Essa leitura é respaldada pelo seguinte argumento de Finnis, a saber: 

 
 

Aquino aceitou e utilizou a concepção de Aristóteles sobre o escopo das 
ciências ou teorias, o qual Aristóteles entrelaçou com uma concepção sobre 
o uso científico ou teórico de definições e termos. O campo próprio de 
qualquer ciência ou teoria inclui tudo que é relevantemente relacionado a 
um tipo central, e as gamas relevantes de “relacionamentos com o tipo 
central” incluem, inter alia, não apenas o que gera coisas daquele tipo, mas 
também seus defeitos ou corrupções características (e as causas de tais 
corrupções). (FINNIS, 1998, p. 43)

91
 

 
 

Portanto, é o significado focal que determina o fundamento inteligível de cada 

ordem, elucidando o que o que é central e o que é periférico (mas nem por isso 

irrelevante) no assunto ou ordem em questão. No caso da ação humana, que é o 

nosso interesse aqui, o que é central na mesma é para ser encontrado em seus 

princípios orientadores fundamentais (e fundacionais), os quais são entendidos por 

John Finnis como os primeiros princípios da lei natural. Na verdade, a centralidade 

da ação humana não está apenas no seu fundamento intelectual (que são aqueles 

bens básicos), mas inclui também a escolha livre e a razoabilidade prática. Existe, 

pois, uma profunda interconexão entre essas categorias. É por isso que a ordem 

moral, a terceira ordem da realidade, é a ordem da ação livre e da autodeterminação 
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 No original: “[…] well-grounded and personally understood explanatory knowledge which is not 
merely well certified but includes insight into why the matter stands as it does.”  
91

 No original: “Aquinas accepted and deployed Aristotle's account of the scope of sciences or 
theories, which Aristotle interwove with an account of the scientific or theoretical use of definitions and 
terms. The proper field of any science or theory properly includes everything which is relevantly 
related to one central type, and the relevant sorts of 'relationship to central type' include, inter alia, not 
only what generates things of that type but also their characteristic defects or corruptions (and the 
causes of such breakdowns).” 
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razoável. Explicaremos mais precisamente este tópico na próxima seção, quando 

falarmos dos elementos que estão implícitos na questão da liberdade. 

Com efeito, a investigação prática compete à ordem moral, que é por 

excelência a ordem da ação livre, e não pode ser reduzida aos impulsos naturais ou 

à semântica moral ou às relações culturais e econômicas. Todavia, tal 

irredutibilidade das ordens da realidade não implica que elas não possam se 

relacionar entre si, e que um mesmo objeto não possa participar de mais de uma 

ordem ao mesmo tempo. Essa participação em outras ordens é explicada pelo 

conceito aristotélico-tomista de “equivalência proporcional” ou analogia (Aquinas, p. 

43)92.  

No vocabulário filosófico de Aristóteles, “analogia” significa o mesmo que 

“equivalência proporcional”, cujo modelo é o seguinte: A: B = C: D (Ibidem, idem). 

Por exemplo: “A intuição está para a inteligência como a visão está para o olho” – 

este é um caso típico de equivalência proporcional. Já no vocabulário filosófico de 

Tomás de Aquino, “analogia de proporcionalidade” é apenas um dos dois tipos 

amplos de analogia. O outro tipo é o relacionamento unificado de várias coisas com 

um caso central. Esse tipo de relacionamento analógico (gama de objetos variados 

 caso central) elucida as mudanças de significado que ocorrem de uma ordem 

para outra (FINNIS, 1998, p. 43-4). Essas mudanças de significados parecem tornar 

a aplicação do método complexa e inexata. De fato, a questão é complexa porque 

em cada caso é preciso discernir qual é a ordem da realidade em questão e em que 

sentido o objeto se aplica a essa ordem e em que sentido se aplica a outra. Como 

diz Finnis: 

 
 

A ideia de casos centrais e significados focais é em si mesma uma ideia 
analógica. Isto é, nós devemos esperar que a aplicação e mesmo o 
significado de ‘caso central’ e ‘significado focal’ mude conforme nós nos 
movamos da (1) ordem natural (ciência física e outras ciências naturais, 
metafísica e assim por diante) para a (2) ordem lógica (do pensamento 
trazendo ordem às suas próprias operações), para a (3) ordem da ação e 
deliberação moralmente significante, e, em quarto lugar, para as (4) artes e 
técnicas que trazem ordem sobre as questões que estão sob nosso 
controle. Nós devemos esperar que a centralidade dos casos centrais nas 
ciências naturais e/ou metafísicas, seja fundamentada em tipos de razões 
(entre elas sem dúvida a frequência estatística) notavelmente diferentes dos 
tipos de razões que fundamentam a centralidade de casos centrais no 
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 Finnis afirma (1998, p. 44) que Tomás não teve apenas contato com as investigações de 
Aristóteles sobre as analogias entre os tipos de amizades e os tipos de estados e constituições, mas 
também sobre os tipos de cidadania, em seus comentários a Aristóteles.  
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domínio da ação moralmente significativa e autodeterminante das pessoas 
e comunidades. Mas, uma vez que a ação humana, tal como as próprias 
pessoas humanas, podem frequentemente ser dignas de ser estudadas não 
como a consecução de uma deliberação autodeterminante, de escolha livre 
e de execução dessa escolha, mas ao invés disso como um evento no 
mundo natural, ou como um exemplo ou resultado de um raciocínio válido 
ou inválido, ou como uma realização ou fracasso tecnológico, nós 
precisamos estar alertas aos propósitos teóricos da pessoa que está 
desenvolvendo o estudo. (FINNIS, 2011e, 430-1)

93
 

 
 

Ora, a ação humana é justamente o tipo de objeto que abarca analogias com 

as demais ordens da realidade – na verdade, esse parece ser o único tipo de objeto 

que perpassa as quatro ordens da realidade. Como reconhece o autor, uma pessoa 

está em todas as quatro ordens, e abraça todas elas em si mesma. Na pessoa, as 

quatro ordens são distintas, irredutíveis, ainda que normalmente inseparáveis. 

Existem, por exemplo, elementos da vida e comportamento humanos, tais como os 

processos fisiológicos, os instintos e as emoções, que devem ser estudados como 

objetos das ciências naturais – e, portanto, como elementos da ordem natural das 

coisas. Além do mais, as ações deliberadas também envolvem o pensamento lógico, 

e mesmo alguma habilidade na esfera da técnica, produzindo geralmente um 

resultado com méritos e deméritos técnicos (FINNIS, 1998, p. 22). Assim, embora o 

domínio próprio e central da ação humana seja a moralidade, é fato que ela mantém 

uma série de analogias com as outras ordens da realidade, podendo ser investigada 

pelas diversas disciplinas que compõem essas ordens, como, por exemplo: a 

medicina, a física, a linguística, a neurociência, etc.  

Todavia, Finnis insiste que as ações humanas “[...] não podem ser 

adequadamente descritas, justificadas ou criticadas a menos que sejam entendidas, 

fundamentalmente, como resultados de escolhas livres” (FINNIS, 1998, p. 20-3). 

Pois nem as escolhas livres nem suas consequências podem ser reduzidas à 
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  No original: “The idea of central cases and focal meanings is itself an analogical idea. That is, we 
should expect the application and even the meaning of ‘central case’ and ‘focal meaning’ to shift as we 
move from (1) natural orders (physical and other natural sciences, metaphysics and so forth) to (2) 
logical orders (of thought bringing order into its own operations), to (3) the order of morally significant 
deliberation and action, and on fourthly (4) to the arts and techniques that bring order into matter 
beneath our control. We should expect the centrality of central cases in the natural and/or 
metaphysical sciences to be grounded in kinds of reasons (among them doubtless statistical 
frequency) notably different from the kinds of reasons that ground the centrality of central cases in the 
domain of self-shaping and community-shaping morally significant action. But since human action, like 
human persons themselves, can often be worth studying not as the carrying out of self-shaping 
deliberation, free choice and execution of that choice but rather as an event in the natural world, or as 
an example or outcome of valid or invalid reasoning, or as a technological feat or fumble, we need to 
be alert to the theoretical purposes of the person carrying out the study.”  
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natureza, à lógica ou à técnica. Portanto, a autodeterminação pessoal (e muitas 

vezes social), que é o resultado imediato da escolha livre, não pode ser encarada 

como um evento no curso da natureza, nem um tipo de inferência lógica, nem como 

um produto técnico, embora possua analogias com cada um destes casos.   

 Finnis sublinha (1998, p. 23) que de Hobbes até hoje tem sido negada 

veracidade dessa tese anti-reducionista sobre a teoria política e social (e também da 

ação individual); pois a maioria dos teóricos têm negado a realidade da escolha livre, 

entendendo-a como uma substância natural ou técnica ou produto de técnica. No 

entanto, a alegação de Finnis (Ibidem, idem) é que a metodologia que Tomás 

oferece é uma alternativa visivelmente superior. 

 

 

2.3. Sobre a escolha livre (free choice)  

 

 

Uma vez que os casos centrais da ação humana giram em torno da ordem da 

moralidade (o que não significa que não existam analogias da ação com outras 

ordens), torna-se clara a importância da irredutibilidade das ordens da realidade 

para a garantia da liberdade. Pois, se a ação humana pudesse ser inteiramente 

reduzida, por exemplo, à realidade natural, tratar-se-ia de uma ação determinada, e 

não livre. Ora, é obvio que sem liberdade de escolha não há moralidade94. Portanto, 

embora a ação humana resguarde analogias com a ordem natural (e com as 

demais), é preciso ter sempre em conta sua irredutibilidade moral. 

Todavia, postular a irredutibilidade da ação moral e livre ainda não é nem 

definir nem esclarecer o conteúdo desse campo irredutível de investigação – é 

simplesmente aludir que as pessoas e os grupos não podem ser completamente 

entendidos apenas pelas investigações das ciências naturais, lógicas e técnicas. 

Pois há uma ordem (a ordem da moralidade) que, como todas as demais, é 

irredutível. Além da irredutibilidade da ordem moral, a compreensão da escolha livre 

demanda também a observação de seu fundamento intelectual, o qual repousa sob 

os primeiros princípios da lei natural. Tanto a escolha livre quanto sua esfera 

fundacional constituem uma realidade não material, fato esse que reforça a 
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 Como diz o autor: “Normas e afirmações normativas (incluindo, ‘eu não deveria ter feito...’) fazem 
sentido apenas como endereçadas àqueles que têm ou tiveram uma escolha.” (FINNIS, 2011b, p. 1) 
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irredutibilidade da investigação moral pelo menos no que toca à ordem da natureza 

e à ordem da técnica. Passemos agora à compreensão da realidade da escolha 

livre, considerando sua definição e sua imaterialidade.  

 

 

2.3.1. O conceito de escolha livre e a formação do caráter 

 

 

Finnis subscreve a tese de Tomás de Aquino, postulada no Prólogo à 

Segunda Parte da Suma, de que as pessoas e os grupos (sociedades) devem ser 

encarados como a fonte de seus atos, sendo livres e responsáveis pelos mesmos 

(1998, p. 20). Essa posição não foi satisfatoriamente esclarecida em Lei Natural e 

Direitos e Naturais, vindo a ser aprimorada em trabalhos posteriores, a começar pela 

sua segunda obra publicada, Fundamentos de ética (FINNIS, 2011e, p. 420-1). 

Nesta obra, Finnis afirma que: “[...] uma escolha é livre, se e somente se, ela está 

entre alternativas práticas abertas (ou seja, fazer isto ou fazer aquilo...) de tal forma 

que não seja um fator, mas a escolha em si que define qual alternativa é escolhida.” 

(2012, p. 136). Assim: “Escolher (optar) é preferir uma opção a outra(s), [...] de modo 

a tratar a opção preferida como o que é para ser feito agora – como o que eu farei.” 

(FINNIS, 2011b, p. 1-2)95.  Ou seja, uma escolha é livre quando é o próprio ato de 

escolher, e não um fator externo, que determina a opção escolhida e o curso de 

ação a ser seguido96. 

Em verdade, a maior parte das escolhas livres que fazemos são reflexos de 

escolhas passadas, de modo que dificilmente uma escolha é totalmente nova, por 

assim dizer. Além do mais, existem algumas ações que, a rigor, não são oriundas de 

escolha e deliberação: trata-se de ações tão “naturais” que suas performances são 

totalmente espontâneas e, normalmente, moralmente irrelevantes – o ato de ir ao 

banheiro e urinar é um exemplo típico. Ações deste tipo são chamadas (seguindo a 

tipologia de Aquino em ST, I-II, q. 1 a. 1c) “atos do homem”. Tais atos não fazem 

parte, diretamente ou no sentido focal, da moralidade e da liberdade – eles são, 

antes, fenômenos de ordem “natural”, física. Tais ações são contrastadas com os 
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 No original: “Choosing (opting) is preferring one option to the other(s), […] and treating the preferred 
option as now what is to be done – what I am going to do.” 
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 Ademais, de acordo com John Finnis (2011a, p. 1), deliberar já é agir.  
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chamados “atos humanos”: estes sim, atos livres, oriundos de escolha e deliberação 

(FINNIS, 2011b, p. 133-4). Os atos humanos são, pois, o foco da filosofia moral e 

política97.  

Ademais, são as escolhas livres, os atos humanos que constroem o tipo de 

pessoa que nos tornamos, isto é, que formam o nosso caráter. Conforme o autor: 

 
 

O caráter de alguém como agente é conhecido nos atos que a pessoa 
livremente escolheu fazer; esse caráter é, de fato, decisivamente formado e 
estabelecido por aquelas escolhas e por sua consecução; e embora a 
pessoa não seja responsável por tudo que causa, ela é responsável por 
aquilo que suas escolhas a tornaram. (FINNIS, 2011b, p. 133) 

 
 

As escolhas livres são, portanto, autodeterminantes, autoconstitutivas e 

autorrealizadoras – nos levam a ser que somos e aonde queremos chegar. Como 

diz Finnis, reportando-se ao clássico episódio em que Sócrates se recusa a 

participar de um complô político para matar Leão de Salamina: 

 
 

Ao optar ir para casa, ao invés de partir com os outros quatro para liquidar 
Leão de Salamina, Sócrates constituiu (ou reconstituiu), estabeleceu (ou 
reestabeleceu) a si mesmo como certo tipo pessoa, como um respeitador da 
vida humana e do Estado de Direito, como aquele que rejeita o assassinato 
ilegal e mantém sua autonomia contra as pressões para se tornar um peão 
dos tiranos... (FINNIS, 2012, p. 137-8) 

 
 

Ou seja, Finnis defende filosoficamente a noção do senso comum segundo a 

qual “nós somos fruto de nossas escolhas”98. Mas ele admite a mudança de caráter, 

pois é possível que a pessoa se arrependa e faça novas escolhas (dessa vez 

melhores), vindo a se tornar outro tipo de pessoa – ainda que o reconhecimento 

social da nova identidade, por vezes, não seja imediato ou tão positivo quanto pode 

razoavelmente se esperar (FINNIS, 2012, p. 139-40).  
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 Há ainda uma diferença entre agir (actio) e fazer (factio), isto é, entre a ação considerada do ponto 
de vista da escolha e a ação considerada do ponto de vista de seus resultados técnicos. Na esfera da 
“actio” estão os atos humanos, isto é, as ações livres consideradas precisamente no sentido de 
autodeterminação e autodomínio (mastery). Ao passo que na esfera da “factio” estão as ações 
“técnicas”, isto é, as ações que dão forma a algo fora da mente e da vontade da pessoa que age 
(FINNIS, 1998, p. 24). Assim, no que diz respeito à ação humana, a perspectiva que interessa para a 
filosofia prática, e, por conseguinte, para a análise da escolha livre, é a perspectiva das ações livres e 
autodeterminantes, isto é, da actio, e não da factio. 
98

 Para uma reflexão abrangente sobre a escolha livre e a formação do caráter, ver o ensaio: “Human 
Acts” em: FINNIS, 2011b. 
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É importante também ressaltar que o autor entende as virtudes como “[...] os 

vários aspectos de uma disposição estável e apta a fazer boas escolhas [...]” 

(FINNIS, 1998, p. 124). No entanto, como veremos no final deste capítulo, as 

virtudes e a possibilidade mesma de escolha dependem da lei natural: pois, são os 

princípios básicos da lei natural (os bens humanos básicos) que possibilitam a 

existência das escolhas e, por conseguinte, das boas escolhas e decisões. Assim, 

embora a ética de Finnis preveja uma íntima conexão entre virtudes e princípios, 

estes últimos são mais fundamentais que as primeiras (Ibidem, p. 80, n. 92, 124).  

Não obstante, a disposição para a articulação de virtudes, isto é, a disposição 

para formas de fazer boas escolhas (escolhas razoáveis), é oriunda da disposição 

de ser razoável na prática – afinal, um dos aspectos de nosso bem-estar é a própria 

capacidade e disposição para agir (escolher) com relação aos bens humanos 

básicos de forma coerente e eficaz. Ou seja, todas as virtudes estão ancoradas no 

bem da razoabilidade prática (Ibidem, p. 123-4)99; e podem ser entendidas como 

fixações das exigências desse bem no caráter do agente, pois a diretividade integral 

que as exigências da razoabilidade prática conferem à ação, “[...] quando aceitas em 

disposições do caráter, delineiam virtudes – disposições para fazer o correto (e 

evitar o errado) sem excessiva dificuldade ou repetição.” (Ibidem, p. 124). Ou seja, 

podemos entender as virtudes como as próprias exigências de razoabilidade prática 

fixadas no caráter do agente.  

  

 

2.3.2. O ceticismo sobre a escolha livre 

 

 

Como fica claro até aqui, Finnis delimita o seu tratamento da questão da 

liberdade nos termos da escolha livre. Ao entender a questão sob esta perspectiva, 

o autor está se afastando das antigas discussões cosmológicas que contrastam a 

liberdade com um possível destino ou uma ordem cosmológica pré-estabelecida 

segundo a qual tudo o que se escolhe já está de alguma forma pré-determinando. 

Seu tratamento da liberdade através da escolha livre parece considerar esse tipo de 

abordagem infrutífera, a não ser pelas suas considerações sobre o princípio de 
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 E, devemos acrescentar, no princípio mais geral da moralidade que afirma que “devemos estar 
sempre abertos à realização humana integral”. 
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razão suficiente de Leibniz: pois, o conceito de escolha livre é incompatível com tal 

princípio100 (FINNIS, 2011b, p. 7-8; 2011e, p. 420-1). Entrementes, há uma outra 

abordagem do problema que, em virtude de sua ampla aceitação e influência, não 

pode ser tão facilmente contornada: trata-se da abordagem naturalista.  

O naturalismo se tornou uma visão popular sobretudo por reivindicar para si o 

respaldo das ciências da natureza. Tratar-se-ia, pois, de uma visão de mundo 

totalmente científica, que deixa de fora de seu escopo qualquer pressuposição que 

transcenda a realidade natural e material tal como investigada pelas ciências 

empíricas (RITCHIE, 2012, p. 12-19). Como os naturalistas são também 

materialistas, e enxergam os seres humanos como entes totalmente materiais e 

naturais, é comum ou encontrarem dificuldades para defender a liberdade humana 

frente ao determinismo causal do mundo natural ou reduzirem a ação humana a um 

mero reflexo externo dessa determinação natural. Ou seja: como o mundo da 

natureza é causalmente determinado, não deixando espaço para a escolha, é de se 

esperar que os naturalistas (cuja visão de mundo é materialista) encontrem 

dificuldades ou argumentos céticos quanto à liberdade de um ser que está imerso 

naquela realidade, tal como é o caso do ser humano.  

Com efeito, muitos naturalistas são levados a ser radicalmente céticos com 

relação à liberdade das pessoas sobre tais influências naturais – e é provável que 

haja mais gente no meio acadêmico defendendo essa visão do que a contrária. As 

linhas de abordagem que Finnis adota quanto à questão do determinismo não são 

muito tradicionais. Como já dissemos acima, ele praticamente ignora a abordagem 

cosmológica, salvo pela referência ao princípio de razão suficiente de Leibniz. 

Também fala pouco sobre o determinismo redutivista (hard determinism), citando-o 

apenas como um exemplo de caso extremo, geralmente em contraste com um “soft 

determinism” (determinismo fraco ou compatibilismo) (FINNIS; GRISEZ; BOYLE, 
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 Na introdução do segundo volume de seus Collected Essays, volume intitulado Intention and 
Identity, o autor faz o seguinte comentário sobre o princípio de razão suficiente: “A chamada lei da 
razão suficiente não é, em verdade, uma lei metafísica ou ontológica, mas apenas uma suposição 
epistemológica que acaba por não ser irrefutável – uma norma de racionalidade. Pois sua 
aplicabilidade universal é negada pelas escolhas livres. Na escolha livre, quando ela ocorre, não há 
nenhum fator motivacional, de qualquer tipo, suficiente para excluir as alternativas não escolhidas, ou 
para preveni-las de ser escolhidas aqui e ali, em preferência à alternativa escolhida. Assim, a pessoa 
humana, como é evidente em seu estado maturo e saudável, não está submersa naquele domínio da 
natureza no qual o princípio de razão suficiente pode ser razoavelmente tomado como 
universalmente aplicável (como as ciências newtonianas proveitosamente o tomaram).” (FINNIS, 
2011b, p. 7-8). Na mesma ocasião (Ibidem, Idem, n. 3), Finnis indica algumas passagens onde tece 
outros comentários sobre o problema, como, por exemplo, as páginas 364-5, 388-9 (FINNIS, 2007a) 
de Lei Natural e Direitos Naturais. 
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1987, p. 255). Aliás, o autor afirma que a escolha livre, por ter um caráter radical, é 

incompatível mesmo com um determinismo fraco, pois sua ação criativa, enquanto 

uma espontaneidade pura e singular transcende as influências sentidas pela pessoa; 

ademais, o autor afirma, seguindo Anscombe, que a própria ideia de um 

determinismo fraco ou compatibilismo é sem sentido, uma vez que pressupõe que a 

impossibilidade física é compatível com a possibilidade da ação livre (GEORGE; 

KEOWN, 2013, p. 465). 

A estratégia de Finnis para refutar o cético determinista é outra: o autor sai do 

campo da discussão determinista (frequentemente cientificista e sem muita 

sofisticação filosófica e metodológica), e convida o interlocutor a testar a sua própria 

atitude de questionamento com a tese da escolha livre. Assim, primeiramente, Finnis 

postula o seu argumento da escolha livre, cujo coração parece estar na ideia de 

possibilidade que é inerente à própria existência de opções abertas, para então 

convidar o cético determinista a pensar se ele mesmo já não esta se valendo dessa 

pressuposição em suas negações da escolha livre. Ou seja, embora o argumento da 

escolha livre apele nitidamente a um pressuposto metafísico (a possibilidade 

inerente à existência de opções abertas), Finnis intenta demonstrar ao cético que 

não é preciso entrar no mérito epistemológico do argumento, pois a própria atitude 

do cético de escolher refutar a ideia de escolha livre já supõe a validade do 

pressuposto de Finnis. Não é possível negar a realidade da escolha livre sem 

contradizer a si mesmo no exato momento da negação. Conforme ressalta o autor:  

 
 

Assim, a afirmação racional da ideia de que não há escolhas livres só é 
possível para aquele que escolhe entre as alternativas abertas (i) aderindo 
às normas de racionalidade invocadas por aqueles que argumentam que 
não há escolhas livres, ou (ii) recusando-se a aderir àquelas normas da 
racionalidade. Mas essa escolha entre as alternativas abertas é, por 
definição, uma escolha livre. Assim: defender a ideia de que não há 
escolhas livres é contraproducente. (FINNIS, 2012, p. 136) 

 
 

Portanto, o que Finnis faz é encurralar o cético em sua própria atitude de 

escolher se engajar na discussão sobre a liberdade101. Todavia, apesar de não 
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 Em suas Reflections and Responses aos artigos do Festschrift organizado por John Keown e 
Robert P. George, especialmente na resposta a Roger Crisp, ao criticar o determinismo cientificista, 
Finnis tece observações interessantes sobre o processo de decisão e deliberação envolvido no 
próprio percurso da investigação científica; diz o autor: “E a negação que o determinismo forte faz 
sobre a existência de escolhas livres é incompatível com a responsabilidade para com a verdade e a 
evidência na conduta da investigação científica ou filosófica (ou qualquer outra forma de pensamento 
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precisar entrar no mérito epistemológico de seu argumento para refutar o cético, o 

autor dispõe (como é razoável esperar) de uma série de noções gerais para amparar 

seu apelo metafísico.  

 

 

2.3.3. A estranheza ou peculiaridade inerente à liberdade humana 

 

 

Em verdade, uma visão satisfatória da metafísica envolvida na forma como as 

pessoas pensam, agem e escolhem, demandaria uma investigação ampla sobre os 

primeiros princípios da lei natural em suas muitas formas de bens humanos básicos 

e suas instanciações práticas em projetos, compromissos, empreendimentos, etc. 

Como já enfatizamos diversas vezes ao longo do presente trabalho, e ainda 

voltaremos a enfatizar, Finnis não parte de uma concepção metafísica pré-

estabelecida de natureza humana para dela extrair os princípios da lei natural. Esses 

princípios são dados pela própria experiência prática das pessoas, a partir de uma 

conjunção entre fatores sensíveis e inteligíveis, uma conjunção entre aspectos da 

mente, corpo e experiência. Tal concepção prática implica uma concepção sobre as 

características básicas dos seres humanos. Assim, uma visão metafísica sobre os 

contornos da personalidade humana demanda uma investigação prática que leva 

consideração muitos fatores da existência humana. Sendo assim, não podemos 

simplesmente escolher uma perspectiva, seja a metafísica (descritiva) ou prática 

(normativa), seja a inteligível ou a sensível, para dizer quais são os princípios que os 

seres humanos seguem e quais são suas características básicas enquanto pessoas. 

Ademais, a metodologia jusnaturalista de Finnis defende que se deve observar a 

relação de interdependência mútua que vige entre descrição e avaliação, ainda que 

a avaliação seja o nosso ponto de partida – e, portanto, o ponto de vista 

proeminente – na investigação prática. Portanto, ao falar das concepções 

metafísicas de Finnis, é sempre importante ter em mente essas peculiaridades da 

                                                                                                                                                                                     
disciplinado). Essa conduta, tanto nas reflexões internas dos pensadores quanto em suas pesquisas, 
bem como na comunicação de resultados, é um amplo domínio de escolhas, da liberdade que é 
evidenciada pela normatividade dos padrões de proibição e cuidado (bem como de zelo) que 
repousam sobre elas, padrões que seriam sem sentido, mas que, para o presente mesmo, 
necessitam fazer ou executar ou reconfirmar aquelas escolhas, na reflexão e discussão filosófica, 
como sendo cuidadosas e honestas.” (GEORGE; KEOWN, 2013, p. 465) 
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interelação entre prática e teoria, normatividade e descritividade, inteligência e 

sensibilidade. 

 Assim, apenas ao final deste trabalho, após termos perscrutado as principais 

questões que estão em jogo na compreensão dos primeiros princípios da lei natural, 

é que poderemos fornecer uma visão mais adequada da metafísica do autor. De 

todo modo, feitas essas ressalvas, podemos e necessitamos entender um pouco da 

metafísica pressuposta ao menos na escolha livre102.  

Em verdade, Finnis não explora o conceito de possibilidade (que parece ser 

um pressuposto metafísico fundamental para a ideia de escolha livre) – talvez por 

julgá-lo suficientemente explorado, como testemunha o trabalho de Leibniz, por 

exemplo. Ao invés disso, o que ele faz é tecer algumas observações sobre o caráter 

totalmente estranho e peculiar que é inerente à escolha livre, a saber: o caráter 

imaterial e espiritual da mesma. Pois, assim como as intenções, os pensamentos, os 

significados, etc. a escolha livre remonta a uma realidade que está para além do 

mundo material. Ademais, podemos acrescentar ainda outro ponto de estranheza e 

peculiaridade à questão, a saber: aquele referente ao movimento criativo que é 

originado pelas pessoas quando estas fazem escolhas livres (FINNIS, 2011a, p. 

239). Pois, em se tratando de escolhas livres, o movimento gerado é sempre 

“criativo”, não havendo nenhum fator anterior de determinação. Como diz Finnis: 

 
 

Afirmar que existem algumas escolhas livres é negar o que muitos supõem 
ser exigido pela ciência ou pela filosofia [...]; é afirmar que às vezes escolho 
entre alternativas que estão abertas, no sentido de que não existe fator 
algum, nem mesmo meu “sistema de preferências” ou meu “conjunto de 
quereres”, que estabelece quais alternativas eu escolho. Assim, é afirmar 
que pelo menos algumas de nossas escolhas são genuinamente criativas, 
precisamente porque não são apenas o produto de qualquer coisa que já 
estava “lá” (meus existentes quereres, preferências, hábitos...). (FINNIS, 
2012, p. 137) 

 
 

Ora, frente ao determinismo causal que é típico dos processos do mundo 

natural, torna-se manifesto que o movimento criativo gerado na escolha livre é 

peculiar, pois difere de tudo o mais naquele mundo. Exceto o homem, não há 

nenhum outro ser natural que opere como causa criativa de suas próprias ações e 

movimentos. Ao invés disso, há sempre um fator determinador por trás das 
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 Em verdade, Finnis mesmo se ocupa mais das questões práticas em sua obra, geralmente se 
apoiando nas investigações de Germain Grisez quando o assunto é metafísica. Ambos partilham da 
mesma visão.  
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ocorrências naturais, um fato que nunca é algo como uma escolha livre (FINNIS, 

2011b, p. 4)103.  

Mas o ponto alto da estranheza da liberdade está em seu caráter totalmente 

imaterial e espiritual. A escolha livre está no mesmo patamar, por assim dizer, das 

palavras, dos pensamentos, dos significados, das intenções, dos critérios de 

inteligibilidade e de consistência e de todas as questões mentais (FINNIS, 2011a, p. 

34-5; 2011b, p. 4-7, 70-3). Trata-se de algo que: “É totalmente familiar para nós, 

embora profundamente estranho se comparado com realidades físicas.” (FINNIS, 

2011b, p. 4)104 Todos nós temos experiências inegáveis daquelas realidades, sem, 

contudo, poder visualizá-las (em si mesmas) ou prová-las como realidades materiais. 

Como diz o autor:  

 
 

[...] o que é decisivo sobre os nossos pensamentos (e intenções) – que os 
faz ter sentido, ser relevantes, argumentativamente consistentes, 
verdadeiros, e assim por diante – simplesmente transcende, escapa, 
sobrepassa a causalidade natural que resumimos como “fisiológica” e 
coisas do gênero: os critérios de inteligibilidade, consistência e assim por 
diante, são inteiramente distintos de, e não poderiam ser aprimorados com 
o conhecimento de qualquer causa natural e material. (FINNIS, 2011b, p. 6-
7) 

 
 

Tal como a intencionalidade e os demais processos mentais, a liberdade 

humana também implica a consideração da espiritualidade do homem, de algo que, 

a rigor, não pode ser explicado pelas ciências empíricas. Como diz o autor: 
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 E, se a causalidade da natureza parece sugerir a existência de uma Primeira Causa totalmente 
criativa que a estabeleceu e que não é determinada pela causalidade da mesma, então a questão fica 
mais complicada ainda, pois agora não há apenas a peculiaridade da criatividade humana, mas 
também da sobre-humana. As questões metafísicas, sobretudo essas referentes a uma Causa 
Primeira, são embaraçadoras para muitos, pois requerem um tratamento intelectual que não pode ser 
reduzido aos métodos das ciências empíricas experimentais. Finnis aborda o problema da Causa 
Primeira já em sua primeira obra, Lei Natural e Direitos Naturais, no capítulo final da mesma. Ele 
reconhece que, naquela obra, o seu tratamento do problema não estava maduro ainda (Postscript, 
p.). Com o passar do tempo, ele veio a aprimorar o seu tratamento da questão, o que pode ser 
constatado no último capítulo de Aquinas (cap. X, “On our Origin and End”) e no quinto e último 
volume de seus Collected Essays (“Religion and Public Reason”). Se engajar nesse problema, 
embora soe uma atitude supérflua ou utópica para muitos, é algo fundamental para justificar o sentido 
prático e moral da existência humana. Deixaremos de lado, aqui, a questão da Causa Primeira em 
razão de nosso foco ser a liberdade. No entanto, a análise da liberdade, uma questão 
metafisicamente paralela à Causa Primeira, especialmente por seu caráter imaterial, pode chamar a 
atenção para a indispensabilidade da metafísica, por assim dizer, e, por conseguinte, do 
enfrentamento do problema da Causa Primeira ou Deus. 
104

  No original: “It is utterly familiar to us, yet deeply strange compared with physical realities.”  



105 
 

A liberdade sobre a causalidade natural, que ocorre quando fazemos 
escolhas livres, é apenas a mais óbvia manifestação da diferença em tipo 
que há entre o espiritual e o que se poderia chamar de o resto da criação ou 
a natureza e a causalidade natural que são o objeto das ciências naturais 
(incluindo a neurofisiologia e a psicologia empírica). (FINNIS, 2011b, p. 7) 

 
 

De acordo com Finnis, podemos especificar dois aspectos da estranheza ou 

peculiaridade espiritual e imaterial da liberdade. (1) Enquanto uma realidade que 

escapa o mundo material, a escolha livre sofre da estranheza do imaterial e 

espiritual, um tipo de realidade que também encontramos nas palavras. Pois, as 

marcas materiais ou os sons através dos quais compreendemos as palavras, 

possuem significados que não podem ser explicados pela mera compreensão dos 

componentes da tinta da caneta ou das ondas sonoras ou mesmo do aparelho 

auditivo humano. Por um lado, os significados das palavras não podem ser 

transmitidos sem marcas ou sons; mas, por outro lado, eles podem ser destacados 

de qualquer realidade material particular, conservando-se como os mesmos 

significados através de diversas realidades materiais diferentes (marcas, sons, 

signos), e compartilháveis através enormes distâncias de espaço e tempo. Como diz 

Finnis: “Nós temos uma confiança bem fundamentada de que podemos entender 

precisamente o que Platão, Tucídides, Cícero, Ulpiano, Lutero ou John Kennedy 

queriam dizer, pelo menos em algumas de suas declarações.” (2011b, p. 5)105 

(2) Como o fundamento da ação humana está nos primeiros princípios da lei 

natural (que conduzem a bens humanos básicos), Finnis afirma que há também a 

estranheza de a escolha livre ter por objeto(s) opções inteligentemente atrativas que 

oferecem benefícios incomensuráveis entre si (2011b, p. 5-6). Tal 

incomensurabilidade entre os bens básicos existe porque eles se apresentam à 

inteligência humana como oportunidades inteligíveis, as quais, além de ser 

incomensuráveis, são também inesgotáveis e inexoráveis – não podem ser medidas 

nem pela investigação mais minuciosa, e tampouco totalmente realizadas e 

exauridas, mesmo por civilizações inteiras. Aqui, o ponto importante a destacar não 

é a apenas a natureza estranha da incomensurabilidade, mas o próprio fato de que a 

escolha livre só é possível porque existem diferentes opções em nossa apreensão 

prática da realidade. Segundo Finnis, o fundamento dessas opções é justamente a 
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 No original: “We have well-grounded confidence that we can understand precisely what Plato, 
Thucydides, Cicero, Ulpian, Luther, or John Kenned meant, in at least some of their utterances.” 
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lei natural. (Adiante explicaremos a questão da fundamentação da liberdade na lei 

natural) 

No segundo volume de seus Collected Essays, intitulado Intention and 

Identity, além de suas influências “clássicas” e do apoio de Germain Grisez, Finnis 

chama para sua discussão da intenção e da espiritualidade nomes como 

Shakespeare e Anscombe. O autor é conhecido por estudar os aspectos morais, 

políticos e legais do pensamento de Shakespeare, os quais ele julga ser muito 

próximos do jusnaturalismo tomista. O trabalho de Anscombe também é uma forte 

influência filosófica para o autor. Essa influência pode ser vista em vários pontos da 

obra de Finnis; mas talvez em nenhum outro ela seja tão forte quanto o é na questão 

da espiritualidade. É útil, aqui, recorrermos à análise que o autor faz dos argumentos 

de Anscombe sobre “a metafísica da espiritualidade da natureza do homem” 

(FINNIS, 2011b, p. 70).  

Ao comentar uma coletânea de artigos da autora sobre a questão da intenção 

e espiritualidade, Finnis sublinha que os argumentos que ela oferece logram êxito na 

tarefa de: 

 
 

[...] fomentar e incutir uma percepção, e alguma apreensão teórica, de quão 
radicalmente diferentes o imaterial e espiritual são do material, incluindo 
estados cerebrais, sensibilidade e imagens mentais e outros tipos de 
processos da imaginação. De quão estranhos – em relação às causas e 
efeitos dos eventos naturais, e a tudo aquilo de que podemos ter uma 
imagem – realmente são os nossos pensamentos e intenções cotidianas 
(por exemplo, apontar para a forma de algo como oposta a sua cor) quando 
analisadas filosoficamente. (FINNIS, 2011b, p. 71)

106
    

 
 

Para elucidar como as situações mais banais e cotidianas de nossa vida 

revelam a profundidade e estranheza da espiritualidade humana, Finnis chama a 

atenção para o simples “ato de apontar para um objeto e distinguir sua cor de sua 

forma”. Em primeiro lugar, o ato de apontar para algo exige uma intenção. Como diz 

Anscombe: “o simples ato de apontar, considerado puramente como um evento 

material, não é mesmo um ato de apontar – é apenas o fato de que um dedo, 

digamos, tem uma certa linha.” (ANSCOMBE, 2005 apud FINNIS, 2011b, p. 71). Em 
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 No original: “[…] to instil and enforce an awareness, and some theoretical grasp, of just how 
radically diff erent the immaterial and spiritual is from the material, including brain states, sensing, and 
mental imaging and other kinds of imagining. Of just how strange—relative to cause and eff ect in 
natural events, and to all that we can picture—our everyday thinking and intending (say, pointing to 
something’s shape as opposed to its colour) really is, when analysed philosophically.”  
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segundo lugar, essa intenção, não fazendo parte da descrição material da ação (pois 

podemos descrever “aquele” sujeito concreto e parte do mundo natural como tendo 

a intenção de X, mas não a própria intenção enquanto fenômeno natural), deve ser 

entendida como parte da espiritualidade humana. Como ressalta Anscombe: 

 
 

Se for assim, então podemos dizer que o homem, qua corpo, não pode ser 
descrito como apontando para a cor ao invés da forma. Seu ato de apontar 
é certamente um ato corporal; mas, qua ato corporal, não é o que o 
determina como apontando para a cor. Isso não significa que temos que 
postular um outro ato de apontar, por um tipo diferente de substância, uma 
substância imaterial... Mas nós podemos dizer que esse ato corporal é um 
ato do homem qua espírito. (ANSCOMBE, 2005 apud FINNIS, 2011b, p. 
71)

107
 

 
 

A referência às reflexões de Anscombe é interessante especialmente na 

medida em que seus argumentos elucidam a irredutibilidade das questões 

mentais108.  Embora o exemplo que Finnis goste de tomar emprestado dela, qual 

seja, o ato de apontar para a cor ao invés da forma de algo, verse mais diretamente 

sobre a intencionalidade, tal exemplo não deixa de abarcar também a realidade 

escolha livre, pois o ato de apontar sugere claramente uma capacidade de 

deliberação e escolha.   

Em suma, falar de escolha livre é, inevitavelmente, falar de uma realidade 

estranha à causalidade natural – e, portanto, é falar de algo que carrega uma 

considerável “estranheza”. Por outro lado, quiçá esse reconhecimento pudesse atuar 

como uma espécie de conscientização sobre o papel da metafísica em qualquer 

investigação humana – o que Finnis chega a chamar de “conversão” do empirismo 

grosseiro impregnado na filosofia, para uma verdadeira intelectualidade (FINNIS, 

2012, p. 42). Em verdade, há filósofos que atualmente têm despertado do “sono 

dogmático” naturalista e materialista de nosso tempo. Um bom exemplo é Thomas 

Nagel, cujo último trabalho, Mind in Cosmos (2012), além de estabelecer uma dura 

crítica ao reducionismo materialista e naturalista na filosofia da ciência, também 
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 No original: “Now if that is so we can say that man qua body can’t be described as pointing to the 
colour rather than the shape. For his act of pointing is certainly a bodily act; but it is not qua bodily act 
that it is determined as pointing to the colour. This does not mean that we have to postulate a diff 
erent, another act of pointing by a different sort of substance, an immaterial one… But we can say that 
this bodily act is an act of a man qua spirit.” 
108

 Em verdade, Finnis se debruça ainda sobre muitas outras questões que a argumentação de 
Anscombe engloba ou levanta, como as questões da imortalidade da alma, da dignidade da pessoa 
humana, entre outras. Ver: 2011b, p. 69-78.   



108 
 

aponta que tal reducionismo não pode explicar os valores e as razões para a ação 

(NAGEL, 2012, p. 20-4, 31). 

A imaterialidade típica das questões mentais confrontará qualquer um que se 

engajar na reflexão sobre a escolha livre (ou sobre qualquer outro tema 

semelhante). Mas, se é assim, então quer dizer que Finnis assume um dualismo em 

sua visão de ação e natureza humana? A resposta é: não. Explicamos tal resposta 

como segue. 

 

 

2.4. Capacidades radicais, pessoalidade e dignidade da pessoa humana 

 

 

Uma vez que a capacidade para escolhas livres revela o tipo de ser que os 

seres humanos são, ela pode ser chamada de ontológica (FINNIS, 2011b, p. 2). 

Trata-se, pois, de uma capacidade objetiva, típica dos seres humanos. Conforme diz 

Finnis:  

 
 

Com certeza, dizer que a capacidade de escolher é parte de nossa natureza 
é dizer (entre outras coisas) que essa nossa capacidade de escolher entre 
opções não é algo que nós escolhemos ter. Nesse sentido, ela é como 
nossos sistemas digestivo e circulatório, os quais não estão sujeitos à 
escolha nem são questões de deliberação (que é o raciocínio em direção à 
escolha). (FINNIS, 2011b, p. 2)

109
  

 
 

Aliás, tal capacidade para fazer escolhas livres e ser responsável por elas 

parece ser a única característica que nos distingue dos demais animais da natureza 

(FINNIS, 2011b, p. 4). Entrementes, enquanto uma capacidade que se encontra na 

“raiz” dos seres humanos, isto é, enquanto uma capacidade que é inerente aos 

mesmos desde a concepção, a vida intrauterina, a infância (embora de forma não 

desenvolvida nesses estágios iniciais), até a velhice (não se extinguindo mesmo 

face à debilidade ou senilidade [FINNIS, 2011c, p. 7]), a liberdade se apresenta 

como uma capacidade radical. Essas capacidades são, a saber:  
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 No original: “Of course, to say that capacity to choose is part of our nature is to say (among other 
things) that this capacity of ours to choose between options is not something we chose to have. In that 
respect it is like our circulatory and digestive systems, not subject to choice nor matter for deliberation 
(which is reasoning towards choice). 
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[...] capacidades que estão presentes desde o começo, enquanto (na-raiz) 
capacidades radicais; cuja presença, desde o começo desta ou daquela 
existência humana, pode ser seguramente inferida a partir do curso 
contínuo de seu desenvolvimento, e confirmada pela constituição distintiva 
do genoma humano. (FINNIS, 2011b, p. 8)

110
 

 
 

Tais capacidades radicais ou “potencialidades” humanas repousam sobre 

todas as coisas que são tipicamente humanas (inteligentes), como, por exemplo: a 

contemplação da beleza, a dedicação para com os amigos, o empenho profissional, 

a busca pela virtude e pela justiça e todos os demais bens humanos básicos111. Mas 

não são apenas essas capacidades práticas que são possuídas em um nível radical: 

as capacidades de administrá-las e pensá-las são igualmente radicais, podendo ser 

vislumbradas em atos que envolvem: intenção, deliberação, escolha e critérios de 

consistência (p. ex., verdade e falsidade) e inteligibilidade (p.ex., a capacidade para 

distinguir cor de forma, para assimilar analogias entre objetos de ordens distintas da 

realidade, ou para ter insights sobre princípios fundacionais) (2011b, p. 10, 29, 34-5; 

2011c, p. 5-6). Portanto, o rol das capacidades radicais é amplo e complexo, não se 

restringindo apenas à escolha livre. 

Dissemos acima que as capacidades radicais são potencialidades tipicamente 

humanas, e colocamos “inteligentes” entre parênteses como um sinônimo para 

“tipicamente humanas” (ou seja: ser humano = inteligência). E isto não foi por acaso. 

Em verdade, “ser humano” (ou “humanidade”) e “inteligência” são termos correlatos 

no pensamento de Finnis. A questão pode ser resumida da seguinte forma: tudo 

aquilo que é “inteligente” num sentido teórico e prático, isto é, tanto no sentido do 

entendimento teórico (com suas diversas operações) das realidades físicas e 

metafísicas quanto no sentido do entendimento prático (com suas diversas 

operações) das inteligibilidades da ação através dos bens humanos básicos, é 

também “humano”. Portanto, tudo que é inteligente é também humano, de modo que 
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 No original: “[…] capacities which were present from the outset, as radical (at-the-root) capacities, 
the presence of which from the outset of this or that human being’s existence can be securely inferred 
from the unbroken course of their (and the being’s) development, and is confirmed by the distinctive 
human genomic constitution.”  
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 Mesmo no caso de bens que dizem respeito à esfera sensível, como o bem humano básico vida e 
o bem humano básico casamento, tanto a capacidade intelectual de apreendê-los como fins práticos 
quanto a capacidade de fomentá-los através de diversos compromisso e projetos constituem um fator 
tipicamente humano. 
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as coisas tipicamente humanas/inteligentes são encontradas nas capacidades 

radicais das pessoas.  

Mas os seres humanos também compartilham características sensíveis com 

outros animais da natureza, características como sentimentos e emoções, e prazer e 

dor. Aliás, existem duas oportunidades tipicamente inteligentes e humanas, a saber, 

o casamento e a vida (autopreservação, saúde e vigor), que são próprias da esfera 

sensível das pessoas. Sendo assim, como entender o que é propriamente 

“inteligente” e “humano”? Aqui a necessidade de fazer algumas delimitações 

conceituais se torna incontornável – e, em verdade, este é mesmo o ponto central da 

presente seção.  

Antes de tudo, é preciso ter em mente que Finnis não compartilha da visão 

kantiana de que a ética deve deixar de lado tudo que é sensível (2011c, p. 219). 

Além da metodologia do autor congregar descritividade e normatividade, ela também 

visa assimilar tanto os aspectos sensíveis quantos os aspectos intelectuais do ser 

humano. Para Finnis, os seres humanos não podem ser vistos de forma dualista ou 

reducionista.  A maneira mais adequada de entendê-los é como uma realidade 

dinâmica que integra simultaneamente mente e corpo. Finnis tenta explicar essa 

concepção através da ideia de anima de Aquino e de psyche de Aristóteles: a forma 

e a atualização corporal da pessoa são sua alma. Adiante tentaremos explicar 

melhor isso. Importa agora entender que, para o autor, o ser humano não é apenas 

um ser intelectual, mas também completamente corporal.  

Pode-se dizer que as capacidades radicais são os atributos próprios da 

natureza humana, sendo esta uma espécie de conjunto de todas àquelas. Como 

ressaltamos acima, existem capacidades radicais tipicamente sensíveis e, portanto, 

“animais” – tal é o caso do casamento e autopreservação/vitalidade. Sendo assim, é 

preciso compreender que, embora “capacidades radicais” diga respeito, em sentido 

focal, ao que é “inteligente”, elas não deixam de ser permeadas por diversos 

elementos sensíveis. Por exemplo: o casamento inclui a relação sexual e, por 

conseguinte, o prazer obtido nessa relação. Assim, a capacidade radical para amar 

um cônjuge (e a prole oriunda dessa relação), embora seja um aspecto inteligível, 

isto é, um bem humano básico apreendido pela razão prática que não pode ser 

reduzido ao prazer ou aos sentimentos, é uma capacidade que possui uma conexão 

estreita com a corporeidade, pois sem esta ela não seria absolutamente possível. 

Assim, as capacidades radicais correspondem aos atributos da natureza humana; e, 
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uma vez que os seres humanos são dotados de capacidades radicais que se 

conectam (e mesmo dependem) estreitamente de suas realidades física e corpórea, 

eles devem ser entendidos como realidades dinâmicas que integram corpo e alma.  

Finnis não aplica a distinção analítica (e, quem sabe, conceitual) delineada 

acima. Ainda assim, ela é útil para que as nuances de sua concepção de natureza 

possam ser compreendidas, de modo a ter mais clareza sobre seus termos112.  E 

aqui, ademais, é importante salientar que Finnis não faz distinção entre “ser 

humano” e “pessoa humana”, tal como geralmente fazem os defensores do aborto 

(dois exemplos notórios são Judith Thompson e Michael Tooley). É por isso, aliás, 

que o autor tem sido um proeminente defensor da não legitimidade moral (e legal) 

do aborto: pois o feto, assim como o recém-nascido e a criança, já possui desde o 

início (isto é, desde a concepção) todas as capacidades radicais (para escolha, 

intenção, razoabilidade, etc.) que lhe conferem sua humanidade, pessoalidade e, 

portanto, dignidade.  

Ao final da gestação, nascerá um ser humano com as capacidades radicais 

típicas da raça humana, e não um rato ou um cachorro, os quais, embora gozem de 

certas capacidades inerentes, não compartilham das mesmas capacidades radicais 

dos seres humanos. Como diz Finnis, falando especialmente da capacidade para a 

escolha: 

 
 

Um bebê de um dia tem – radicalmente, embora não ainda em uma forma 
atualmente utilizável – essa capacidade de escolher (com efeitos 
autodeterminantes e intransitivos). Um rato, seja recém-nascido ou maduro, 
carece desta capacidade radical, muito embora enquanto um embrião de 
um dia, diferentemente de uma bolota ou semente de carvalho, ele tenha a 
capacidade para correr (FINNIS, 2011b, p. 28-9)

113
 

 
 

Obviamente, o feto não passa a ter suas capacidades radicais apenas quando 

fora do útero de sua mãe – ele já as tem desde a concepção. Dentro do útero da 

mãe, ele está em um estágio incompleto de sua vida, mas nem por isso deve ser 

considerado um estágio “não-humano” de sua existência (em sentido radical, ele não 
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 A propósito, em 2011a, p. 35, n. 38, Finnis indica algumas páginas para o esclarecimento do 
conceito de capacidade radical que são bastante úteis para a compreensão de todo o problema que o 
conceito envolve, quais sejam: FINNIS, 2011c, p. 219-20, 217, 238-40. 
113

 No original: “A day-old baby has—radically, albeit not yet in actually usable form—this capacity to 
choose (with such self-determining, intransitive effects). A mouse, whether day-old or mature, lacks 
that radical capacity, though even as a day-old embryo it has the radical capacity, unlike an acorn or 
an oak seedling, to run.” 
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deixou de ser um ser humano, assim como uma pessoa em estado vegetativo 

também não deixa). Deste modo, apesar das muitas diferenças físicas e intelectuais 

entre as pessoas, como maturidade (física ou moral), altura, força, inteligência, 

agilidade, criatividade, etc., todas elas são, desde a concepção, possuidoras da 

mesma natureza e dignidade, pois possuem as mesmas capacidades radicais. 

Como diz Finnis:  

 
 

Com certeza, as múltiplas ativações desses poderes corporais e racionais 
são de muitas maneiras dependentes da saúde e maturidade física do 
indivíduo. Mas a essência e poderes da alma parecem ser dados a cada 
indivíduo completo (enquanto capacidades radicais, não completamente 
desenvolvidas) no começo de sua existência enquanto tal. E essa é a raiz 
da dignidade que todos nós temos enquanto seres humanos.  Sem isso, as 
alegações quanto à igualdade de direito seriam insustentáveis face às 
muitas formas nas quais as pessoas são desiguais. (FINNIS, 2011b, p. 35, 
grifos nossos)

114
 

 
 

E aqui podemos esclarecer outro termo, a saber: no pensamento de Finnis, a 

palavra “dignidade” significa simplesmente o valor próprio que as pessoas humanas 

têm em razão de suas capacidades radicais (amizade, religiosidade, 

intencionalidade, deliberação, etc.)115. Nesse sentido, as bases da dignidade são as 

mesmas bases metafísicas para a igualdade humana. Como diz Finnis: 

  
 

Aqui chegamos ao fundamento metafísico da igualdade humana, o qual 
implica a nossa desigualdade com todas as outras criaturas que temos 
experiência, todas elas, em verdade, sendo não meramente não-humanas, 
mas sub-humanas ou sem a dignidade do humano porque carecem de uma 
capacidade fundacional radical para nossa realidade (FINNIS, 2011a, p. 
35)

116
.  
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 No original: “Of course, the manifold activations of these bodily and rational powers are variously 
dependent upon the physical maturity and health of the individual. But the essence and powers of the 
soul seem to be given to each individual complete (as wholly undeveloped, radical capacities) at the 
outset of his or her existence as such. And this is the root of the dignity we all have as human beings. 
Without it claims of equality of right would be untenable in face of the many ways in which people are 
unequal.” Ver também: FINNIS, 1998, p. 179-80. 
115

 Finnis geralmente também menciona que a dignidade da pessoa humana já está dada na 
apreensão dos bens humanos básicos, pois eles são apreendidos como bens para mim e qualquer 
outro igual a mim, isto é, qualquer outra pessoa, por exemplo: FINNIS, 1998, p. 176. Os bens 
humanos básicos, de fato, são típicas capacidades radicais. No entanto, colocar a questão apenas a 
partir daí, pode sugerir, em uma leitura apressada, que a base da dignidade é apenas o bem-estar 
humano, quando na verdade este bem-estar é permeado por muitas outras capacidades intelectuais, 
como a intencionalidade, a deliberação e os critérios de consistência lógica e inteligibilidade.  
116

 No original: “Here we reach the metaphysical foundation of human equality, which entails the 
inequality with us of all other creatures of which we have experience, all of them in truth not merely 
non- but sub- human, or lacking the dignity of the human because lacking a radical capacity 
foundational to our reality.” 
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Evidentemente, dizer que os seres humanos possuem uma dignidade que 

não compartilham com nenhuma outra espécie da natureza, não significa pregar a 

irresponsabilidade e o desprezo para com os demais animais e o meio ambiente. 

Muito pelo contrário: como os seres humanos são os únicos seres vivos do 

ecossistema com uma capacidade fundacional radical para a intencionalidade e 

escolha, sua autonomia frente ao mundo natural lhe confere uma responsabilidade 

que os demais seres naturais desconhecem. Olhando por este ângulo, o status 

ontológico do ser humano constitui-se não apenas como um prodígio da natureza, 

mas como um grande fardo de responsabilidade e comprometimento – e não só com 

relação à natureza, mas também quanto aos seus pares.  

Nesse sentido, é importante destacar o papel distintivo que a liberdade 

desempenha na pessoalidade humana. Vimos acima que todos os seres humanos 

possuem dignidade, e que Finnis não distingue entre pessoa e ser humano. No 

entanto, ao mesmo tempo o autor fornece alguns indícios do papel distintivo da 

escolha livre na pessoalidade.  

Num primeiro momento, há o papel da pessoa enquanto tal como no dito de 

Boécio: “persona est rationalis naturae individua substantia” (“a pessoa é uma 

substância individual de natureza racional”). Segundo Finnis, o tratamento maduro 

de Tomás de Aquino dessa proposição implica em considerar tal substância como 

dotada da capacidade de autodomínio (self-mastery), pois ela é capaz de fazer 

escolhas livres e deliberadas, escolhas responsáveis que são frutos de iniciativa 

própria e intenção.  Deste modo, sendo uma substância mais elevada do que as 

demais substâncias meramente orgânicas da natureza, esse tipo substância é 

chamada de pessoa (2011b, p. 9-10)117.  

Assim, a diferença fulcral entre a substância racional individual livre e as 

demais substâncias orgânicas da natureza é, notadamente, sua espiritualidade e 

imaterialidade. Nenhum outro ser natural delineia seu caráter e identidade a partir de 

escolhas razoáveis (ou irrazoáveis) sobre oportunidades inteligíveis. Como explana 

Finnis: 

 
 

                                                           
117

 Ver também: ST I q.29 a.1c. 
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Por um lado, há a persona enquanto máscara; a esta corresponde a 
atribuição despreocupada da lei da personalidade jurídica para qualquer 
coisa que figure como sujeito (tópico) de relações legais [...].  Por outro lado, 
há a persona enquanto substância individual, de natureza racional; [...]. 
Ainda assim, há uma conexão entre essas duas fontes e polos da “pessoa”. 
Pois a máscara dos atores é ou cria uma identidade assumida. Mas um ser 
de natureza racional, tendo suficiente saúde e maturidade, pode fazer 
escolhas (porque compreende diferentes tipos de benefícios e diferentes 
caminhos para um e o mesmo benefício); e fazendo escolhas livres a 
pessoa delineia seu caráter/identidade – ela passa a ter, e naquele sentido 
assume, uma identidade pessoal (seu caráter). Um bebê de um dia tem – 
radicalmente, embora não ainda em uma forma atualmente utilizável – essa 
capacidade de escolher (com efeitos autodeterminantes e intransitivos). Um 
rato, seja recém-nascido ou maduro, carece desta capacidade radical, muito 
embora enquanto um embrião de um dia, diferentemente de uma bolota ou 
semente de carvalho, ele tenha a capacidade para correr (FINNIS, 2011b, p. 
28-9)

118
 

 
 

A ideia de pessoa como substância racional, tal como foi postulada acima, 

pode, entretanto, sugerir uma visão dualista de natureza humana, o que não é o 

caso. Em verdade, o autor se opõe radicalmente ao dualismo e ao reducionismo (de 

qualquer tipo) – ainda que, em virtude disso, tenha que arcar com o custo da 

unificação das esferas sensível e intelectual. Embora Finnis reconheça (em 

conformidade com Grisez) que a unidade entre mente e corpo não pode ser 

totalmente explicada pela a filosofia (2011b, p. 66), o autor alega que sua visão 

sobre a natureza e ação humanas não é dualista (como seria, por exemplo, a visão 

kantiana [FINNIS, 2012, p. 123-4]). Como já dissemos antes, Finnis considera o ser 

humano como uma realidade dinâmica que integra mente e corpo. Essas duas 

esferas da existência humana estão de tal forma entrelaçadas que não é possível 

reduzir o ser humano a nenhuma delas: somos, simultaneamente, tanto o nosso 

corpo quanto a nossa mente (FINNIS, 2011b, p. 288, 318). 
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 No original: “On the one hand, there is persona as mask; to this corresponds the law’s carefree 
attribution of legal personality to anything that figures as subject (topic) of legal relations, particularly of 
property and/or litigious relationships: idols, funds, parcels of property on the quayside, the Crown, 
and so forth. On the other hand, there is persona as individual substance, of a rational nature; to this 
corresponds nothing (save metaphorically) in the many orderings of human interaction and association 
which we call groups – nothing except the people who are members. Still, there is a link between 
these two sources and poles of meaning of ‘person’. For the actor’s mask is or creates an assumed 
identity. But a being of a rational nature can, with sufficient health and maturity, make choices 
(because understanding different kinds of benefit and different ways to one and the same benefit), and 
by making choices one shapes one’s character/identity—one comes to have, and in that sense 
assumes, a personal identity (one’s character). A day-old baby has—radically, albeit not yet in actually 
usable form—this capacity to choose (with such self-determining, intransitive effects). A mouse, 
whether day-old or mature, lacks that radical capacity, though even as a day-old embryo it has the 
radical capacity, unlike an acorn or an oak seedling, to run.”  Ver também: FINNIS, 2011c, p. 8. 
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 De fato, a primeira vista, uma explicação filosófica satisfatória sobre a 

unificação desse dinamismo parece não estar disponível; entretanto, tal unificação 

ou unidade é, por outro lado, totalmente acessível e conhecida através da 

experiência imediata de todos nós que sentimos, decidimos, desejamos, 

planejamos, questionamos, etc. Eis um exemplo interessante que o autor lança mão 

para explicar esse ponto: 

 
 

No ato de, digamos, falar ao meu parceiro de discurso – talvez me dirigindo 
à corte como advogado, ou, enquanto jurisconsulto, ao cliente que estou 
aconselhando – eu compreendo minha declaração como a realização de 
uma escolha que eu fiz; e, no mesmo ato, estou consciente de minha 
declaração audível, vejo os ouvintes manifestarem sua compreensão, sinto, 
digamos, confiança ou ansiedade, lembro-me de um mal entendido 
passado, e espero que minha declaração mostre onde quero chegar. Essa 
experiência de unidade (incluindo continuidade) de meu ser – como um 
motor ou causa de efeitos físicos, fisicamente ativa e eficaz, que sente, 
deseja, observa, recorda, compreende, e igualmente como um 
experimentador e recipiente desses efeitos – é um dado que a investigação 
filosófica sobre o ser humano e sobre outras realidades naturais pode 
considerar de forma adequada apenas com grande dificuldade e ao longo 
de muitas armadilhas. Ainda assim, antes de todas as concepções a 
respeito disso, essa presença inteligível de minha ação multifacetada para 
comigo mesmo, é um dado do entendimento, um e o mesmo eu – esse ser 
humano – que está compreendendo e escolhendo e executando minha 
escolha e percepção, etc., uma realidade que eu já compreendo 
verdadeiramente, embora não completamente ainda (explanatoriamente, 
com elaboração). (FINNIS, 2011b, p. 34)

119
  

 
 
 

Ou seja, a compreensão da unidade entre mente e corpo é uma compreensão 

dada na própria experiência direta e imediata das pessoas, a qual pode ser 

consideravelmente compreendida através da compreensão da escolha livre e das 

demais capacidades radicais envolvidas nesse processo. Assim o entendimento 

pode reconhecer que: “sou eu que, ansioso e preocupado, suo frio pelas mãos 

(sentimento e sensibilidade), mas que, ao mesmo tempo (unidade), procuro tomar a 
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 No original: “In the act of, say, speaking to my partner in discourse—perhaps, the court I am 
addressing as advocate, or the client I am advising as jurisconsult — I understand my utterance as the 
carrying out of a choice which I made, and in the same act I am aware of my audible uttering, see the 
hearers register their comprehension, feel, say, confidence or anxiety, remember a past 
misunderstanding, and hope my statement will make my point. This experience of the unity (including 
continuity) of my being—as a feeling, willing, observing, remembering, understanding, physically 
active, and effective mover or cause of physical effects and equally an undergoer and recipient of 
such effects—is a datum which philosophical exploration of human and other natural realities can 
account for adequately only with great difficulty and many a pitfall. Still, prior to all accounts of it, this 
intelligible presence of my many-faceted acting self to myself is a datum of understanding, one and 
the same I – this human being—who am understanding and choosing and carrying out my choice and 
sensing, etc., is a reality I already truly understand, albeit not yet fully (explanatorily, with elaboration). 
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decisão adequada (deliberação e razoabilidade); Ademais, tal reconhecimento não é 

apenas sobre a unidade entre os dinamismos sensíveis e intelectuais, mas é 

também um reconhecimento da continuidade da pessoa: eu, a mesma pessoa 

(continuidade) que, em outra ocasião, se expressou mal, discutiu e acabou tomando 

a decisão errada.” 

 Portanto, essa compreensão imediata da sensibilidade, emotividade, 

intencionalidade, etc. do agente a partir de sua própria ação, torna transparente para 

ele sua pessoalidade, identidade e responsabilidade enquanto indivíduo. E, da 

mesma forma que a apreensão do bem humano conduz a pessoa à 

intersubjetividade, pois ela entende (ainda que, em um primeiro momento, de uma 

forma não tão clara quanto é desejado na filosofia) que os bens básicos são coisas 

desejáveis não só para ela, mas para todos os seus semelhantes, da mesma forma 

a experiência individual a conduz à responsabilidade e intencionalidade dos outros. 

Como alega Finnis:  

 
 

Ao mesmo tempo, o fato de que outras pessoas têm o mesmo tipo de – e, 
portanto, totalmente particular, individual de forma não-duplicável – 
transparência-para-o-eu e identidade parcialmente autodelineada é tão 
indubitável quanto se fosse transparente ao invés de inferido. (FINNIS, 
2011c, p. 6) 

 
 

Embora tal reconhecimento da unidade e continuidade da pessoa humana 

seja algo interno ou introspectivo, Finnis alega que: 

 
 

Qualquer teoria que negar a unidade da pessoa (eu, o eu corpóreo) que 
vive, quer, escolhe, tenta, compreende, percebe, sente, move-se e é 
movido, e qualquer teoria que negar (como a pre-socrática, a hobbesiana, a 
humiana e outras teorias materialistas) essa complexidade última da 
unidade do (meu) ser agente, será inconsistente tanto com os dados que 
procura explicar quanto com sua própria performance ao oferecer suas 
pretensas explicações. (FINNIS, 1998, p. 178)  

 
 

A incoerência das teorias materialistas está no fato de intentarem negar 

realidades que elas mesmas já pressupõem, e que, ademais, não podem ser 

explicadas materialmente. Finnis afirma que elas “devem ser consistentes com o 

complexo de dados que buscam explicar, dados que incluem sua própria 

performance, interna ou externamente, quando propõem algo.” (1998, p. 34). Assim, 

questionar os argumentos explanatórios acerca da unidade da pessoa é possível e 
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plausível; mas negar totalmente tal realidade é incoerente com a própria atitude e 

realidade de quem está “performando” tal negação – pois tal performance já envolve 

uma unidade entre sensações, sentimentos, ponderações, razoamentos, intenções, 

etc.  

De acordo com Finnis (2011b, p. 34), “a única concepção que alcança a 

condição de consistência com a própria realidade e performances da pessoa” é 

aquela defendida por Aristóteles e Aquino, a saber: que a forma e atualização 

corpórea de uma pessoa são dadas por sua alma (psyche, anima)120. Como diz o 

autor:  

 
 

O princípio – principium, elemento fundamental e fonte – de sua vida, que 
dá unidade e continuidade aos componentes materiais mutáveis do 
organismo, é o fator que Aquino, tal como Aristóteles, chama alma: a forma 
mesma e atualização vitalícia pela qual a matéria da constituição corporal 
da pessoa é constituída, o sujeito/objeto unificado e ativo, esse organismo, 
esse ser humano, essa pessoa, desde o começo até a morte. (FINNIS, 
2011b, p. 39)

121
 

 
 

Segundo Finnis (2011b, p. 34-5), é apenas essa perspectiva que pode 

unificar: (a) as complexidades das atividades individuais; (b) o “programa” de 

desenvolvimento do indivíduo desde a concepção até a morte; (c) os objetos 

universais imateriais do pensamento (critérios de verdade, consistência, etc.); e (d) a 

individualidade compartilhada com todos os demais seres humanos122.  
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 Para uma visão ampla sobre a metafísica da alma em Finnis, ver o artigo “Personal Identity in 
Aquinas and Shakespeare” in: 2011b, p. 36-67.  
121

 No original: “The principle—principium, fundamental element, and source—of this life, giving unity 
and continuity to the shifting material components of the organism, is the factor which Aquinas like 
Aristotle calls soul: the very form and lifelong act(uality) by which the matter of one’s bodily make-up is 
constituted the unified and active subject/object, this organism, this human being, this person, from 
one’s outset until one’s death.”  
122

 Aliás, Finnis afirma (2011b, p. 67) que há uma identidade pessoal em cada uma das quatro ordens 
da realidade, a saber: há a identidade de um ser humano enquanto tal (ordem da natureza); há a 
identidade da pessoa enquanto distinta de outros entes (ordem da lógica); há também a identidade da 
pessoa enquanto caráter, isto é, como resultado de suas escolhas (ordem da moral); e há a 
identidade da pessoa enquanto membro de uma cultura e falante de uma língua (ordem da técnica).  
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2.5. Dos princípios da lei natural como fundamento da liberdade humana 

 

 

A escolha livre não é apenas um dos caminhos para a intelectualidade, 

espiritualidade e pessoalidade humana. Ela também é um reflexo da própria 

estrutura da razão prática. Pois escolher só é algo possível em razão de existirem 

diferentes opções em aberto para se optar, opções que são mutuamente 

excludentes. Segundo Finnis, o que explica a existência dessas opções abertas são 

justamente os bens humanos básicos da lei natural, conteúdo elementar de nossa 

razão prática. Ou seja, o que evidencia a existência de opções abertas, e, portanto, 

da possibilidade de escolha entre as mesmas, são os diversos bens/fins que 

subjazem naturalmente à lei natural/razão prática123. Nas palavras do autor: “[...] a 

raiz de nossa liberdade {radix libertatis} é: o fato de que a razão evidencia mais de 

uma razão para a ação, e mais de uma forma de agir (optar) que é boa em algum 

aspecto inteligível.” (FINNIS, 1998, p. 70)124 

Isso significa dizer que, se não houvesse uma lei natural/razão prática 

apontando para diversos fins e diversas formas de realização dos mesmos, então 

não haveria a possibilidade de preferir uma opção à outra. E, se fosse assim, as 

pessoas agiriam a partir de um curso de ação segundo o qual não faria sentido 

vislumbrar diferentes benefícios, pesar consequências, vantagens e desvantagens 

frente a outros benefícios, etc. – elas agiriam “cegamente”, por assim dizer (FINNIS, 

2007a, p. 71). Mas não é assim que as coisas são: é possível escolher, por exemplo, 

entre o benefício engendrado na leitura de um livro e o benefício de conversar com 

um amigo, entre muitos outros benefícios alternativos e incomensuráveis. Como 

ilustra Finnis: 

 
 

Ter a possibilidade de escolha entre nos comprometermos com nos 
concentrarmos em um valor [bem] (digamos, a verdade especulativa) e nos 
comprometermos com outras coisas, e entre um projeto inteligentemente 
razoável (entender este livro, digamos) e outros projetos aceitáveis para dar 
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 Em verdade, a inteligência ou razão humana é só uma. No entanto, a distinção entre “prática” e 
“teórica” serve para organizar os diferentes objetos que a razão pode enfocar. Em seu enfoque 
prático, a razão visa fundamentalmente o bem/fim; ao passo que em seu enfoque teórico, ela visa o 
ser/verdade. Portanto, existem diferenças operacionais na razão humana porque existem diferentes 
objetos. (FINNIS, 2012, p. 10-11) 
124

 No original: “[…] our freedom's very root {radix libertatis} : the fact that one's reason puts before 
one more than one reason for action, and more than one way of acting (option) that is good in some 
intelligible respect.” 
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forma definida à própria participação no valor [bem] que se selecionou, e 
ainda entre um modo de levar adiante esse projeto e outros modos 
apropriados, é o aspecto primário segundo o qual podemos dizer que 
somos tanto livres quanto responsáveis

125
. (FINNIS, 2007a, p. 104. Grifos 

nossos) 

 
 

É importante ter claro, como a citação acima sublinha, que as opções abertas 

à escolha não devem ser pensadas apenas na esfera fundacional dos bens 

humanos básicos. É preciso considerar esses bens em conexão com toda a gama 

de projetos e empreendimentos que eles ocasionam. O bem humano básico vida, 

por exemplo, ocasiona toda uma série de ações, decisões, projetos e 

empreendimentos, tais como: o funcionamento de um sistema de saúde (seja 

público ou privado), de academias de ginástica, de revistas sobre alimentação 

saudável, de uma carreira na enfermagem e assim por diante. Ou seja: embora a 

liberdade humana reflita a estrutura fundacional da razão prática, que são os 

primeiros princípios da lei natural, ela também reflete os elementos de 

“superestrutura” que decorrem daquela “infraestrutura” do pensamento prático. 

Esses elementos de superestrutura dizem respeito aos princípios intermediários que 

chamamos de exigências de razoabilidade prática, aos padrões morais 

especificados através dessas exigências e, em um sentido mais geral, a todos os 

demais elementos descritivos envolvidos da ação.   

É importante, em suma, ter clareza sobre o papel dos bens humanos básicos 

na estrutura da liberdade humana. Todavia, falar em liberdade não é apenas falar 

em opções que engendram diferentes benefícios, mas é falar também de vontade. E 

falar de vontade é falar de deliberação e escolha, isto é, da reflexão e da atitude 

envolvidas na tomada de decisão. Estes são, pois, elementos igualmente 

fundamentais na estrutura da liberdade das pessoas. 

Finnis entende a vontade como o fator que move o agente até a opção 

escolhida – e, portanto, como o motor da ação humana. Trata-se de uma “resposta” 

aos benefícios inteligíveis que estruturam o nosso pensamento prático e ação 
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 Sobre a razão dos grifos, é necessário elucidar que, em Lei Natural e Direitos Naturais, o autor usa 
em geral o termo “valor básico” para se referir a um primeiro princípio prático ou bem humano básico. 
No presente texto, estamos usando os termos: “bens básicos”, “bens humanos”, “bens humanos 
básicos”, “primeiros princípios” como sinônimos; tendo em vista apenas a distinção analítica que deve 
ser feita de primeiro princípio enquanto evidenciado pela inteligência e enquanto instanciado em 
possibilidades práticas de realização, tornando-se também oportunidades inteligíveis: “human goods 
(intrinsically desirable purposes) and opportunities (eligible instantiation of those goods)...” (FINNIS, 
1998, p. 104). 
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(FINNIS, 2011b, p. 3-4). Já processo de análise e reflexão sobre as opções que a 

vontade escolhe é o que chamamos de deliberação: “A deliberação é o raciocínio 

em direção à escolha”, diz Finnis (2011b, p. 2). Ademais, a vontade é uma 

capacidade racional, uma capacidade que se situa na razão (como assevera o dito 

medieval: “voluntas in ratione”). No entanto, Finnis ressalta que ela não deve ser 

identificada com a razão mesma. Na visão do autor, a razão prática humana é 

composta pelos princípios da lei natural – tanto os mais fundamentais (bens 

humanos básicos), quanto os intermediários (exigências razoáveis) e suas regras 

(morais) mais específicas. A vontade entra nesse rol como um fator movente – pois 

a razão apenas estrutura o pensamento, mas não move o agente. Como diz Finnis: 

 
 

Embora seu funcionamento esteja todo em nossas capacidades racionais, a 
vontade é distinguível do raciocínio porque é o fator através do qual nos 
movemos em direção à escolha [...] Assim, a resposta a benefícios 
inteligíveis que é chamada vontade suplementa o que a razão sozinha não 
pode fazer: decisão (escolha) e ação: tentar, fazer, realizar... (FINNIS, 
2011b, p. 4)

126
 

 
 

Novamente, o conceito de vontade nada mais é do que uma distinção 

analítica entre as capacidades e ação humanas. De modo que, tais distinções não 

devem ser tomadas como se fossem pequenos compartimentos na cabeça das 

pessoas. Como foi postulado na seção anterior, Finnis compreende o ser humano 

como uma realidade dinâmica que integra em si múltiplos fatores de muitas ordens. 

A filosofia, e em particular a metodologia e a epistemologia, servem para nos ajudar 

a compreender e assimilar toda aquela complexidade.  

Com efeito, a vontade é livre porque pode escolher entre diferentes benefícios 

inteligíveis. Esses benefícios têm sua fonte primária nos bens humanos básicos da 

lei natural. E aqui é importante começarmos a compreender o papel fundacional 

desta última (questão que será o tema do terceiro e último capítulo desta 

dissertação). Isso porque, mesmo uma vontade que escolhe um curso de ação 

errado, irrazoável, está no domínio fundacional da lei natural. Pois é esta que 

confere o próprio senso de direção da ação, sua “diretividade” e “inteligibilidade”, ao 
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 No original: “But though its working is all within our rational capacities, willing is distinguishable 
from reasoning because it is the factor whereby we move towards choice […]. So the responsiveness 
to intelligible benefits which is called will supplies what reason alone cannot: decision (choice) and 
action: trying, doing, accomplishing…” 
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estruturá-la a partir de um conjunto de bens/fins básicos. Sem estes bens/fins 

básicos (que são benefícios inteligíveis fundacionais) não haveria orientação prática, 

e, portanto, não haveria “sentido” nos diferentes cursos de ação (por exemplo, ler 

um livro ou ir à missa) que, exclusivamente por causa da lei natural, se nos mostram 

como possíveis atualmente. Assim, a atratividade ao bem é, notavelmente, central 

da escolha, isto é, é o que torna possível o movimento que ela origina (o qual é 

delimitado mediante deliberação e escolha).   

Em suma, podemos resumir a conexão entre lei natural e liberdade em dois 

pontos, a saber: em primeiro lugar, é a pluralidade de bens da lei natural que confere 

a possibilidade mesma que é requerida pela escolha; em segundo lugar, a 

atratiqvidade ou “desejabilidade” de cada um desses bens explica, por sua vez, 

como a razão passa da passividade ao movimento, tornando-se vontade e, por 

conseguinte, gerando escolha e ação.  

 

 

2.6. Superando a falácia naturalista 

 

 

Superar a “falácia naturalista” ou Lei de Hume é um desafio que toda teoria 

normativa, seja ela ética, social, legal ou política, tem de enfrentar. Tal falácia ficou 

conhecida através da obra Tratado da Natureza Humana (1739-40), de David Hume, 

em um trecho que aponta a passagem de proposições descritivas para proposições 

normativas. Hume notou que os filósofos morais costumam deduzir deveres de 

proposições descritivas, as quais não dão suporte para tal dedução. A partir daí, 

essa constatação começou a ser interpretada como apontando para a inconsistência 

lógica que existe na dedução de um “deve” a partir de um “é”127. Ou seja, o princípio 
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 Mas existem interpretações deste trecho que divergem da leitura padrão do problema “é-deveria” 
esboçada acima. Há pelo menos duas interpretações concorrentes: a primeira é justamente a leitura 
padrão, e entende que, no trecho citado acima, Hume estava, conscientemente, levantando um 
problema lógico até então não percebido pela tradição filosófica – o problema “é-deveria”; a segunda 
interpretação é mais técnica, e tenta aproximar a referida passagem ao objeto do capítulo em que ela 
aparece no Tratado, no qual Hume estava empreendendo uma crítica aos racionalistas 
(provavelmente ele tinha em mente Samuel Clarck) (FINNIS, 2007a, p. 48-52) Conforme esta 
segunda leitura, a crítica central de Hume naquela passagem não era – ao menos “conscientemente” 
– o problema lógico “é-deveria”, mas tratava-se de seu típico ataque ao racionalismo, que, entre 
outras coisas, não explicava nem fundamentava adequadamente a ação moral (principalmente no 
sentido da motivação desta). De todo modo, o princípio lógico engendrado naquele trecho é 
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lógico que surgiu daí é o seguinte: do fato de uma determinada coisa ser de tal 

forma, não se segue logicamente que ela deve ser assim; logo, é logicamente 

inconsistente deduzir um “deve” de um “é”. O trecho de Tratado da Natureza 

Humana onde esse problema aparece é este: 

 
 

Em todo sistema de moralidade que já encontrei até agora, sempre percebi 
que o autor procede, por algum tempo, do modo costumeiro de raciocinar e 
estabelece a existência de um Deus, ou faz observações a respeito dos 
assuntos humanos; quando de repente fico surpreso ao descobrir que, em 
vez das cópulas usuais entre proposições, é e não é, não encontro qualquer 
proposição que não esteja conectada com um “deveria” ou um “não 
deveria”. Essa é imperceptível; mas tem, no entanto, consequência 
definitiva. Pois como esse deveria, ou não deveria, expressa alguma nova 
relação ou afirmação, é necessário que seja notado e explicado; e, ao 
mesmo tempo, que uma razão seja dada para o que parece ser totalmente 
inconcebível, qual seja, como essa nova relação pode ser uma dedução a 
partir de outras que são totalmente diferente dela. (Finnis apud Hume, p. 46) 

 
 

A falácia naturalista ou Lei Hume, tal como exposta acima, tanto implicou em 

uma revisão lógica de todos os modelos éticos pré-iluministas, quanto constituiu um 

novo obstáculo para as teorias normativas subsequentes. Sabe-se que Kant, por 

exemplo, assimilou os desafios legados por Hume – na verdade, Kant parece ter 

tomado Hume como seu interlocutor cético, como se este fosse uma espécie de 

critério de correção para suas teses. É provável que tal preocupação tenha ajudado 

a motivar a estratégia deontológica de Kant para a justificação da normatividade 

moral. Pois Kant propôs que a normatividade moral está fundada no Imperativo 

Categórico, o qual demanda, grosso modo, o dever de agir segundo uma máxima 

que possa ser tomada como uma lei universal (FINNIS, 2012, p. 120-1). O critério 

último ou fundamental dessa proposta é o dever, daí chama-la de deontológica.  

Deste modo, mesmo que possamos entender o fundamento último do dever como 

um aspecto da natureza humana (talvez a dignidade entendida como uma qualidade 

inerente à racionalidade das pessoas) é evidente que tomar proposições normativas 

como ponto de partida do raciocínio prático afastou Kant da falácia naturalista.  

Ademais, sabe-se que Kant tinha em mente não apenas Hume quando 

elaborou sua filosofia moral, mas também as teorias teleológicas (por exemplo, o 

utilitarismo e o eudaimonismo). Em resumo, as teorias teleológicas são teorias cujo 

                                                                                                                                                                                     
realmente significativo para as teorias normativas, e, quer tenha sido concebido de forma consciente 
ou não, pode ser entendido como mais uma das grandes contribuições ou desafios que o ceticismo 
de Hume legou para a filosofia. 
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fundamento está na busca por um fim, um telos que proporcione ou prazer ou bem-

estar ou felicidade às pessoas – ou ainda todas essas coisas. Essas teorias partem 

de alguma concepção sobre o bem, e geralmente dependem de considerações 

diretas sobre a natureza humana para descobrir esse bem/fim. Assim, na medida em 

que a estratégia deontológica, por postular apenas proposições sobre o dever na 

base da razão prática, logra um afastamento da falácia naturalista, ela pode ser 

tomada como um avanço em relação às teorias teleológicas. Pois estas últimas, em 

geral, tendem a partir de uma visão sobre o que é a natureza humana, o que faz as 

pessoas se sentirem bem, e portanto de como são as coisas (ordem do ser). No 

entanto, a fragilidade da estratégia está justamente na forma como ela se conecta 

com a natureza e bem-estar humanos. Segundo Finnis (2012, p. 119-24), trata-se de 

uma conexão meramente indireta, pois as máximas morais válidas conduzem 

apenas à realização do dever e da razão, deixando de lado – em um nível 

fundacional – aspectos sensíveis substantivos da realidade humana (tais como, por 

exemplo, o casamento e a saúde/autopreservação).  

Os teóricos da nova geração do jusnaturalismo clássico, por seu turno, 

defendem que a concepção de Tomás de Aquino goza da vantagem de, por um lado 

(tal como as concepções deotológicas), tomar como ponto de partida da razão 

prática apenas proposições normativas, mas, por outro lado (tal como as 

concepções teleológicas), considerar a natureza e o bem-estar humanos como um 

todo. Ou seja: aqueles jusnaturalistas alegam que o direito natural de Tomás não era 

nem deontológico nem teleológico, mas as duas coisas ao mesmo tempo (FINNIS, 

2007, p. 22). Para comprovar essa alegação, basta analisar a estrutura do princípio 

fundamental da lei natural: “o bem deve ser realizado e buscado, e mal evitado” (ST, 

I-II, q. 94, a.2c). O “bem” prescrito em tal princípio, diz respeito aos fins básicos 

comuns a todos os seres humanos, fins que, se fomentados de forma adequada, 

conduzem à felicidade, bem-estar e florescimento humano. Ao mesmo tempo, a 

forma normativa (ou melhor, “diretiva”) “o bem deve...” mostra que a lei natural parte 

do dever, de proposições normativas/diretivas. Assim, de uma forma quase 

paradoxal, a lei natural implica no dever de realizar os fins da própria natureza 

humana. Todavia, superando a estranheza inicial que pode advir dessa conclusão, 

que outra forma de diretividade prática faria sentido para os seres humanos além de 

uma que os dirigisse à sua própria natureza e realização?  
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A dificuldade toda é esclarecer a metodologia que garante essa explicação. 

Finnis reconhece (2011e, p. 417) que sua primeira obra, Lei Natural e Direitos e 

Naturais, poderia ter esclarecido melhor essa questão – o que provavelmente teria 

evitado muitas críticas apressadas das quais ela foi alvo128. Mas o autor ressalta 

(2011e, p. 415-16) que aquela obra, contudo, não deixou a questão passar 

totalmente em branco. Pois há pelo menos uma passagem (II. 5-6) que deixa claro o 

fato de que Aristóteles e Aquino certamente não aceitariam a derivação de 

premissas normativas a partir de premissas descritivas. De todo modo, uma 

explicação mais clara só foi obtida em 1983, com a publicação da segunda obra de 

Finnis (Fundamentos de ética). Foi nesta obra que o autor lançou mão do princípio 

metodológico que explica o processo de aquisição de conhecimento, o processo do 

“vir-a-conhecer” a natureza de algo:  

 
 

A ordem do entendimento explicativo, para Aristóteles, é exatamente a 
contrária: potencialidades são compreendidas quando se compreendem o 
seus atos (atualizações) correspondentes; e os atos ou atualizações devem 
ser, por sua vez, compreendidos por meio do entendimento de seus objetos. 
Ocorre que os principais objetos da vida humana (i.e., das nossas 
capacidades e atividades) são precisamente o enfoque de interesse da 
razão prática, i.e., do nosso pensamento sobre o que fazer e sobre o que 
ser. Elas representam a matéria própria daquela disciplina que Aristóteles 
denominou Ética, um questionamento que alguém busca desenvolver e, se 
desenvolvido plenamente, não apenas para se descobrir algo sobre 
determinado assunto (o bem humano, i.e, as formas do florescimento 
humano), mas para promover e participar daqueles objet(iv)os, daquelas 
formas de florescimento humano, com todo o seu ser, com todas as suas 
escolhas e disposições. (FINNIS, 2012, p. 20) 

  

 

Ou ainda, de forma resumida: “A pessoa compreende a natureza humana 

através da compreensão das capacidades humanas, e essas capacidades através 

dos atos humanos, e esses atos através de seus objetos.” (FINNIS, 1998, p. 90)129 

Ora, “os objetos  dos atos deliberados são precisamente aqueles propósitos básicos 

{fines}, i.e, bens {bona} com os quais Aquino está preocupado [...]” (Ibidem, idem)130. 

Esse princípio foi tomado de Aristóteles (DA II, 4: 415al6-21), mas também é visível  

em todos os trabalhos metodológicos de Tomás de Aquino (FINNIS, 1998, p. 29).  
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 Críticas essas que, segundo o autor (FINNIS, 2011e, p. 416), principiaram já na conferência de 
lançamento da obra. 
129

 No original: “One understands human nature by understanding human capacities, those capacities 
by understanding human acts, and those acts by understanding their objects.” 
130

 No original: “But the objects of humanly chosen acts are precisely the basic purposes {fines}, i.e. 
goods {bona}, with which Aquinas is concerned […].”  
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Com efeito, o referido princípio afirma que o conhecimento da natureza de 

algo é, em última instância, adquirido através do conhecimento dos objetos de seus 

atos humanos, e estes através de suas capacidades ou potencialidades, cujo 

conhecimento, finalmente, conduz à própria natureza daquele ser. Ora, tal visão 

implica que o conhecimento da natureza humana dependente fundamentalmente do 

conhecimento adequado dos objetos da ação, cuja instância mais elementar, alega 

Finnis, está nos bens humanos básicos da lei natural.  

Os objetos da ação humana, de fato, elucidam quais são as capacidades dos 

seres humanos; e conhecer as capacidades de um ser é, inevitavelmente, conhecer 

sua natureza. Como diz Finnis: 

 
 

As pessoas humanas compartilham uma natureza que é conhecida pelo 
conhecimento dos muitos objetos, profundamente diversos, que dão sentido 
aos atos humanos; pois são esses atos que revelam o que os seres 
humanos podem fazer, e conhecer as capacidades de um ser é conhecer 
sua natureza. (FINNIS, 2011c, p. 4, Grifos nossos)

131
  

 
 

 Como podemos ver, trata-se de uma tese metodológica ousada: ela afirma 

que a antropologia e a metafísica, se quiserem obter uma concepção satisfatória 

acerca da natureza do homem, terão de recorrer inevitavelmente a uma investigação 

genuinamente ética e normativa. Pois o conhecimento dos objetos da ação humana, 

que é uma ação livre e moral, é uma tarefa da alçada da ética, e não das ciências 

descritivas. Se, porventura, partíssemos das ciências descritivas a fim de descobrir 

aqueles objetos da ação moral, então estaríamos incorrendo na falácia naturalista, 

pois seria impossível fazer isso sem deduzir um “deve” de um “é”. No entanto, para 

Finnis, não é esse caso. E o conhecimento descritivo da natureza demanda um 

compromisso com disciplinas não-descritivas, mas práticas, normativas, disciplinas 

que investigam, explicam, articulam, organizam e justificam a ordem do “dever-ser” 

(da liberdade e moralidade, e não da natureza). Como diz Finnis: 

 
 

Há uma legítima investigação teorética (não prática) e descritiva acerca da 
natureza humana e essa não poderá ser uma descrição satisfatória a não 
ser que ela incorpore os resultados que não podem ser obtidos senão por 

                                                           
131

 No original: “Human persons share a nature that is known by knowing the many and deeply varied 
objects that make sense of human acts; for it is those acts that reveal what human beings can do, and 
to know a being’s capacities is to know its nature.” Essa forma de conhecer a natureza será explicada 
adiante, quando falarmos da superação da falácia naturalista.  



126 
 

meio daquele empreendimento prático que Aristóteles chamou de Ética. 
(FINNIS, 2012, p. 20) 

 
 

Mas alguém poderia dizer: ora, basta simplesmente abandonar o alegado 

princípio metodológico, e buscar compreender a ação humana sem levar em conta 

seus objetos, mas tão somente sua própria descrição. No entanto, abandonar a ideia 

de investigar a ação a partir de seus objetos também não funciona, pois a descrição 

da ação, por fidedigna que seja, ainda será uma descrição, um “é” do qual não 

podemos derivar um “deve”. Esse é, aliás, o grande problema do positivismo jurídico 

(FINNIS, 2011d, p. 5, n. 10) 

Finnis, contudo, não pretende reduzir as ciências descritivas às ciências 

normativas. Como já postulamos, a metodologia do autor demanda a observação da 

interdependência mútua entre descrição e avaliação (normatividade), bem como a 

consideração da irredutibilidade das ordens da realidade (natureza, lógica, moral e 

técnica) umas às outras. Assim, dizer que as ciências descritivas, ao pretenderem 

oferecer uma concepção de natureza humana, precisam necessariamente 

considerar as disciplinas normativas, certamente não é dizer que elas devem ser 

confundidas com estas últimas. Antes, é dizer que um conhecimento completo e 

satisfatório sobre “quem é o ser humano”, é um conhecimento que depende da 

consideração dos objetos dos atos humanos. Esses objetos, por sua vez, revelarão 

as capacidades e potencialidades do homem, isto é, tudo que ele pode fazer e 

realizar. Ao final desse processo, em posse do conhecimento dessas capacidades, 

poderemos enfim saber quem são os “seres humanos”: estes seres que são 

capazes de escolher, deliberar, refletir, admirar, contemplar, contar piadas, fazer 

jogos, lutar por justiça, se apaixonar e se casar, etc. 

Ademais, a ordem ontológica é justamente oposta à ordem epistemológica de 

aquisição de conhecimento. Como diz o autor: 

 
 
É claro, ontologicamente a ordem de dependência é precisamente a 
reversa: os objetos da vontade são atingíveis apenas por ações tornadas 
possíveis pelas capacidades que nós temos em virtude de possuir a 
natureza humana (não a de um primata, rato ou asteroide) que possuímos. 
(FINNIS, 2011e, p. 416)

132
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 No original: “Of course, ontologically the order of dependence is precisely the reverse: objects of 
will are attainable only by actions made possible only by capacities which we have only by virtue of 
having the human (not ape, mouse, or asteroid) nature we have.” 
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Em suma, conforme sublinha Finnis (2011a, p. 146-7), o princípio 

metodológico “objetos-ações-capacidades-natureza” constitui-se como uma 

estratégia central para a superação da falácia naturalista. Sua conexão com a 

investigação prática (ética) é sobremodo importante para o direito natural, pois 

mostra que o caminho para o conhecimento da natureza humana, e, portanto, para o 

tema chave no jusnaturalismo, é inverso ao que grande parte da tradição filosófica 

pensou (inclusive Hume). Tal metodologia mostra, pois, a necessidade de observar 

a diferença (sutil, embora substancial) entre epistemologia e ontologia, isto é, a 

diferença entre o processo de aquisição de conhecimento, e o simples conhecimento 

enquanto tal (já adquirido, ainda que parcialmente).  

Não obstante, a compreensão de que o jusnaturalismo não cai na falácia 

naturalista não será completa se não foi considerado o seguinte esclarecimento, 

qual seja: o esclarecimento do termo “natural” nas expressões “direito natural” ou “lei 

natural”. Para tanto, é preciso recorrer a duas perspectivas.  

A primeira é a possibilidade de, em Platão e Aristóteles, ler “natural” (physis) 

como “objetivo”, isto é, como algo que é o que é independentemente de nossas 

preferências individuais e convenções sociais (FINNIS, 2012, p. 7, 23). Esse é 

precisamente o sentido de “justiça natural” em Aristóteles, e de “lei natural” em 

Platão, apontando para o posicionamento de ambos os filósofos perante a dicotomia 

que havia em seu tempo entre costumes (nomos) e natureza (physis). Aliás, a 

resposta de Platão e Aristóteles a essa dicotomia, ambos posicionando-se 

(contrariamente aos sofistas) como defensores de uma lei ou justiça que transcende 

os costumes e as convenções, pode ser – e comumente é – tomada como o 

nascedouro do jusnaturalismo ocidental. Portanto, se tomamos “natural” como 

“physis” (objetividade), então podemos entender “direito natural” como “direito 

universal” ou “direito objetivo”. Isso ajuda a esclarecer por que o direito “natural” 

clássico não parte da natureza humana descritivamente considerada, ou ainda, não 

implica necessariamente nessa postura.  

A segunda perspectiva que podemos lançar mão para esclarecer os termos 

“lei natural” e “direito natural” repousa sob a própria conotação que o termo “natural” 

tem na filosofia prática de Tomás de Aquino. Segundo Finnis (2007, p. 46-7), no que 

diz respeito especialmente à ação humana, o critério de conformidade com a 
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natureza (ou seja, o que é “natural”) é o que é “racional” ou “razoável”. Assim, dizer 

que uma determinada ação é “inatural” ou “contra a natureza”, significa 

simplesmente dizer que ela é irracional ou irrazoável. Portanto, segundo tal 

perspectiva, as expressões “direito natural” e “lei natural” podem (e devem) ser 

entendidas como “direito racional ou razoável”, “lei racional ou razoável”. Ora, o 

princípio epistemológico do qual estávamos falando há umas páginas acima, explica 

por que essa lei racional é também uma lei sobre a natureza humana, pois afirma 

que o primeiro passo em direção ao conhecimento dessa natureza está nos objetos 

da ação humana (os quais revelam as capacidades, e depois a natureza humana).  

Seja como for, tanto o princípio metodológico sobre a aquisição do 

conhecimento, quanto a compreensão das expressões “lei natural” e “direito natural” 

(na concepção dos jusnaturalistas clássicos), não constituem ainda a resposta final 

sobre o problema da falácia naturalista. Pois tal resposta só será obtida quando a 

própria concepção de normatividade de Finnis for minimamente justificada. Ou seja, 

a superação do problema “é-deve” só será alcançada mediante uma explicação e 

justificação da natureza própria do “deve” – isto é, de como é possível existir tal 

coisa, “deve”, num mundo onde tudo o mais se apresenta como “é”. Ora, essa é a 

questão crucial de toda a ética e filosofia política: como explicar os “deveres”? Como 

surge essa realidade? Ela pode ser explicada? Essas questões constituem o cerne 

do capítulo seguinte, que é o capítulo final deste trabalho. Os principais pontos a 

serem abordados são os seguintes: (i) o surgimento do bem e da normatividade 

prática (bem inteligível e diretividade fundacional); (ii) as características básicas 

(forma e conteúdo) dos objetos normativos fundacionais (bens humanos básicos). A 

investigação desses dois pontos visa, fundamentalmente, esclarecer como os 

primeiros princípios da lei natural constituem a matriz primária da normatividade 

prática ao mesmo tempo em que conferem inelegibilidade à ação. 
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Capítulo III 

 

Considerações acerca da origem e da natureza dos primeiros princípios da lei 

natural 

 

 

3.1. Considerações preliminares 

 

 

Este capítulo é especificamente sobre os primeiros princípios da lei natural tal 

como compreendidos por John Finnis. Daqui em diante, nosso foco será investigar 

como a lei natural fundamenta a ação humana, fornecendo, assim, o ponto de 

inteligibilidade da mesma e a matriz prático-diretiva sob a qual toda a moralidade 

está fundada. Todavia, antes de começar a desenvolver os passos teóricos que são 

indispensáveis para tanto, é necessário que façamos alguns esclarecimentos 

preliminares sobre a estratégia intelectualista que está por trás dos primeiros 

princípios da lei natural em Finnis. 

 

 

3.1.1. Nem intuicionismo, nem construtivismo: sobre a estratégia 

“intelectualista” por trás dos primeiros princípios da lei natural 

 

 

O famoso “dilema de Eutífron”, presente no diálogo Eutífron de Platão, para 

além de suas clássicas implicações teológicas, pode também ser tomado do ponto 

de vista da fundamentação da ética. Tal dilema diz respeito à seguinte pergunta que 

Sócrates faz a Eutífron: “Então, a piedade é amada pelos deuses porque é piedade, 

ou é piedade porque é amada pelos deuses?” (10a) Podemos transpor essa 

pergunta para os seguintes termos: “Algo é bom porque é considerado bom, ou é 

considerado bom porque é bom em si mesmo?” Assimilado em tais termos, o dilema 

de Eutífron coloca pelo menos duas perspectivas éticas conhecidas em conflito, a 

saber: o intuicionismo e o construtivismo. O conflito poderia ser formulado da 

seguinte forma: nós descobrimos o bem (e os demais valores morais), ou os criamos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Piedade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Divindade
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por nós mesmos? O que pode ser resumido em: nós intuímos o bem e os valores 

morais, ou os construímos?  

Segundo John Rawls (2011, p. xv), até a primeira metade do séc. XX, as 

críticas feitas às teorias utilitaristas (teorias predominantes até então) não foram 

pontuais. Em razão disso, ele afirma que: “[...] muitas vezes nos víamos forçados a 

fazer uma escolha entre o utilitarismo e o intuicionismo racional [...]” (Ibidem, idem). 

De fato, estas duas tradições da filosofia moral inglesa gozaram de grande 

credibilidade e influência desde seu surgimento, no séc. XVIII, até a primeira (e, no 

caso do utilitarismo, mesmo segunda) metade do séc. XX. Uma definição sintética 

de “utilitarismo” pode ser a seguinte: uma teoria ética que visa à maximização do 

bem-estar dos indivíduos (FINNIS, 2012, p. 82). Já o intuicionismo pode ser 

resumidamente entendido do seguinte modo: uma doutrina ética segundo a qual as 

proposições morais mais básicas são intuídas como proposições autoevidentes, 

sendo proposições cujas propriedades são propriedades não-naturais (STRATTON-

LAKE, 2002, p. 2-4).  

O intuicionismo começou a perder seu prestígio a partir da década de 1940 

(Ibidem, p. 4-5), ao passo que o utilitarismo, de uma forma ou de outra, conseguiu 

manter-se ativo depois disso. Entretanto, o advento “Rawls” na filosofia moral 

acadêmica, acabou abalando ambas as tradições – em verdade, num primeiro 

momento, muito mais o utilitarismo, pois o intuicionismo já estava em descrédito. 

Com efeito, já a primeira publicação significativa de Rawls, Uma teoria da justiça 

(1971), colocou em xeque tanto os fundamentos do utilitarismo – especialmente o 

princípio do sacrifício, segundo qual, grosso modo, é justo que uns poucos sofram 

para que a maioria seja beneficiada (RAWLS, 2008, p. 29) – quanto do intuicionismo 

– sobretudo o fato de não haver um critério objetivo para decidir entre princípios 

intuicionistas conflitantes (Ibidem, p. 47-8).  

Em virtude da crítica impactante de Rawls, o utilitarismo teve de se “reciclar”, 

por assim dizer, vindo a aparecer sob outras roupagens – um exemplo disso é o 

“utilitarismo de preferências” de Peter Singer. Já o intuicionismo só veio a retomar 

seu status de confiabilidade filosófica recentemente, entre o final do séc. XX e o 

início do séc. XXI, com autores tais quais: Robert Audi, Jonathan Dancy, Russ 

Shafer-Landau, entre outros.  

Mas Rawls atinge o ápice de sua crítica a essas duas tradições inglesas 

especialmente a partir da perspectiva defendida em O liberalismo político (1993). Tal 
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perspectiva caracteriza-se como uma espécie de teoria normativa para as questões 

de justiça política em regimes democráticos pluralistas. Ela constitui o que o autor 

chamou de “liberalismo político”133, cujos propósitos são expressos através de uma 

concepção política de justiça, isto é, através de uma concepção que visa apenas às 

questões sociais fundamentais (não sendo aplicada à totalidade da vida prática das 

pessoas), e que parte apenas de valores democráticos publicamente reconhecidos e 

compartilhados (deixando de lado, pelo menos em um nível epistemológico, os 

fundamentos profundos da razão prática) (RAWLS, 2011, p. 11-2).  

O núcleo metodológico desta proposta está justamente no que Rawls chamou 

de “construtivismo político”, o qual é descrito da seguinte forma: 

 
 

O construtivismo político é uma visão acerca da estrutura e conteúdo de 
uma concepção política. Essa visão sustenta que, uma vez que se alcance 
o equilíbrio reflexivo, se é que isso é possível, os princípios de justiça 
política (conteúdo) podem se apresentar como resultado de certo 
procedimento de construção (estrutura). Nesse procedimento, tal como 
modelado na posição original, agentes racionais, na condição de 
representantes dos cidadãos e sujeitos a condições razoáveis, escolhem os 
princípios públicos de justiça que devem regular a estrutura básica da 
sociedade. Esse procedimento – é o que conjecturamos – expressa todas 
as exigências relevantes da razão prática e mostra como os princípios de 
justiça resultam dos princípios da razão prática em conjunção com 
concepções de sociedade e de pessoa, concepções que constituem, elas 
próprias, ideias da razão prática. (RAWLS, 2011, p. 106-7) 

 
 

Embora tendo surgido como um contraponto ao utilitarismo e ao intuicionismo, 

o método construtivista de Rawls não se caracteriza apenas como uma mera crítica 

a estas doutrinas, pois possui sua originalidade134. Essa originalidade se estende, 

em geral, a todos os demais pressupostos e conceitos com os quais o 

construtivismo político se relaciona – tais quais: equilíbrio reflexivo, posição original, 

racionalidade, razoabilidade, estrutura básica da sociedade, concepções políticas de 

sociedade e de pessoa, entre outros. Cada um desses conceitos desempenha uma 

função bastante específica na arquitetônica da teoria de Rawls. Todavia, para os 

nossos fins metodológicos, podemos compreendê-los a partir de um de seus 

propósitos comuns mais importantes, a saber: o propósito de fornecer uma 

concepção de justiça que possa dar conta do problema da estabilidade política em 

                                                           
133

  Que é uma atualização de sua “teoria da justiça como equidade”.  
134

 Ele é inspirado no “construtivismo moral kantiano”, do qual se distingue por não ser “abrangente” 
como este último. 
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uma sociedade democrática pluralista (RAWLS, 2011, p. xvi-ii)135. Aliás, logo após 

postular a definição de construtivismo político que citamos acima, Rawls 

imediatamente a conecta com o fato do pluralismo razoável:  

 
 

O significado pleno de uma concepção política construtivista encontra-se 
em sua relação com o fato do pluralismo razoável e com a necessidade que 
uma sociedade tem de assegurar um consenso sobreposto acerca de seus 
valores políticos fundamentais. (RAWLS, 2011, p. 107) 

 
 

O “pluralismo razoável” é distinto do mero pluralismo, pois implica em 

considerar uma pluralidade de doutrinas filosóficas, morais e religiões que, embora 

sejam radicalmente conflitantes entre si, são igualmente razoáveis (isto é, são 

igualmente defensáveis em termos de valores políticos democráticos) (RAWLS, 

2011, p. 43). Com efeito, o pluralismo razoável dá o tom que é próprio do 

construtivismo político, a saber: a proibição de fundamentar princípios de justiça em 

fundamentos profundos da razão prática – pois tal tarefa que cabe apenas aos 

valores políticos democráticos social e culturalmente compartilhados.  

Em tal visão, o que é propriamente “construído” não são os valores, mas os 

procedimentos de justificação e de articulação dos valores políticos democráticos e 

dos respectivos “ideais democráticos” que eles geram. Não se trata, portanto, de 

“construir” valores; pois o liberalismo político parte dos valores políticos subjacentes 

às tradições democráticas publicamente reconhecidas (RAWLS, 2011, p. 9). O que o 

procedimento construtivista rawlsiano quer, antes, é apenas forjar princípios e ideais 

morais através da articulação de valores políticos democráticos já reconhecidos pela 

tradição (como, por exemplo, o respeito à liberdade ou à tolerância religiosa). 

Do acima exposto, podemos chegar à seguinte conclusão: no final das 

contas, Rawls assume aquele lado do dilema de Eutífron que diz que “algo é bom 

porque o consideramos bom”. O bem é visto mais como intersubjetivo do que como 

objetivo. Mas, justiça seja feita: pois o autor toma tal posicionamento através de uma 

sofisticada metodologia filosófica. A fim de se esquivar de uma investigação dos 

fundamentos profundos da ação (o que seria, para Rawls, “anti-pluralista” e 

inadequado), seu construtivismo político lança mão de notável engenhosidade.  

                                                           
135

 Que é, aliás, o propósito básico da maioria das alternações que ocorreram de Uma teoria da 
justiça (1972) para O liberalismo político (1993). 
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Em parceria com a ética do discurso habermasiana (sua irmã menor), tal 

estratégia trouxe um clima de ceticismo acadêmico quanto à viabilidade de teorias 

“abrangentes” e “não-pluralistas”, isto é, teorias racionais sobre a totalidade do bem 

e das virtudes humanas – tal como as teorias aristotélicas ou kantianas, por 

exemplo136. Com efeito, a propagação das teses de Rawls, junto ao suposto período 

“pós-metafísico” da filosofia contemporânea, encorajou (e tem encorajado) muitos 

acadêmicos a desistirem de uma visão mais profunda sobre a razão prática. Além do 

mais, os embates políticos e ideológicos, cada vez mais constantes e violentos, dos 

quais a contemporaneidade é palco, reforçaram (e ainda têm reforçado) o abandono 

acadêmico da busca por uma visão ética mais fundamental que explique todas as 

demais. Tem-se feito isto em nome do pluralismo e mesmo do relativismo. Hoje, 

contudo, começam a se levantar pensadores que não têm receio de enfrentar a 

pluralidade de opiniões e de propor teses “abrangentes” sobre os fundamentos da 

razão prática e do bem-estar humano – tal como Sócrates, que não teve receio de 

buscar a verdade diante das ousadas teses relativistas e céticas dos sofistas.  

Entre esses teóricos que têm se posicionado de certa forma contra o 

construtivismo político, um dos grupos que tem se destacado é justamente o dos 

intuicionistas contemporâneos. Estes se posicionam claramente do lado do dilema 

de Eutífron que diz que “algo é bom porque é bom por si mesmo” (e não porque o 

consideramos bom). Ora, essa também é a posição do jusnaturalismo defendido por 

John Finnis e pela nova escola de direito natural clássico. Pois essa escola também 

afirma que as proposições morais básicas (pelo menos no nível da lei natural) são 

proposições autoevidentes, e que as propriedades dessas proposições básicas são 

propriedades não-naturais (mentais ou espirituais). Assim, frente à definição que foi 

dada acima (relembrando: “os intuicionistas acreditam que as proposições morais 

                                                           
136

 É verdade que o projeto de Rawls não é refutar nenhuma dessas visões profundas sobre a razão 
prática. Antes, seu liberalismo político tenciona forjar um consenso sobreposto entre todas as 
doutrinas abrangentes sobre o bem e as concepções políticas de justiça liberais que (segundo exige 
o liberalismo político) as justificam publicamente (RAWLS, 2011, p. 11). Ou seja: não é que as 
concepções abrangentes sobre o bem devam ser rechaçadas em prol do liberalismo político, mas que 
este as regulará como mediador e conciliador, haja vista que ele é construído apenas por valores 
políticos que todas as doutrinas abrangentes razoáveis (isto é, passiveis de defesa democrática) 
aceitam. Nesse sentido, é importante ressaltar que o liberalismo político assume que existem outros 
métodos liberais igualmente adequados para uma justificação pública. Portanto, em última instância, 
tudo depende da confiabilidade dos valores democráticos e da relação destes com a natureza (moral) 
humana – algo que o liberalismo julga não precisar provar, já que todas as doutrinas abrangentes 
explicam tais conexões às suas próprias maneiras (RAWLS, 2011, p. 14) 
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básicas são autoevidentes e não-naturais”), surge a questão sobre até que ponto 

eles (os intuicionistas) se distinguem da nova escola jusnaturalista.  

Não obstante às semelhanças, o argumento de Finnis é que sua teoria não é 

intuicionista. E a razão para isso, alega o autor (2011a, I.5, p. 99), é que ela não 

supõe que as intuições sejam “data-less”, isto é, livres de dados. Em verdade, 

podemos entender que tal alegação depende de duas coisas que sua teoria 

demanda, a saber: (i) a consideração da relação necessária que há entre a 

apreensão intelectual de proposições morais básicas e os dados que a ocasionam; e 

(ii) a compreensão e explanação de tal relação. Tal não seria observado pelos 

intuicionistas – ao menos não nestes termos e desta forma. 

 Ao que parece, Finnis não está afirmando que os intuicionistas creem que as 

proposições morais básicas surgem “do nada”, sem nenhuma base de dados prévia. 

O que ocorre é que os intuicionistas não elucidam a relação necessária entre a 

apreensão intelectual e os dados da experiência. Ou melhor: eles não elucidam nem 

a necessidade de tal relação e nem as etapas e os elementos envolvidos na mesma. 

Antes, os intuicionistas parecem estar mais preocupados com a epistemologia da 

“intuição” (isto é, com o status epistemológico da intuição [em contraste com outras 

operações da mente], e com o processo justificacional que ela ocasiona) e com a 

ontologia das propriedades das proposições autoevidentes que as intuições originam 

(o que diz respeito principalmente à tese de que as propriedades morais básicas, 

como a bondade e a retidão, são propriedades simples e não-naturais137).  

Ao mesmo tempo, contudo, as semelhanças são notáveis. Tal como os 

intuicionistas, Finnis também defende a irredutibilidade das propriedades dessas 

proposições a estados naturais do mundo. O autor está igualmente de acordo com a 

base da epistemologia intuicionista, que compreende a intuição como um ato mental 

“não-inferencial” através do qual se conhece proposições autoevidentes (PRICE, 

1969, p. 159). Há ainda outros pontos de convergência138. Mas, apenas pelo que foi 

dito, já podemos entender que Finnis está de acordo com as duas premissas 

básicas do intuicionismo, quais sejam: a autoevidência e a “inaturalidade” das 

propriedades morais básicas.  

Todavia, mesmo tendo sido preservadas essas duas premissas gerais, desde 

os tempos de Samuel Clarke, Richard Price, Ralph Cudworth, passando por Moore, 
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 Essa abordagem se tornou conhecida através da obra Pricipia Ethica (1903) de Moore.  
138

 Como, por exemplo, a ideia de que há uma pluralidade de princípios intuídos.  
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Sidgwick, Prichard e Ross, até chegar a Audi, Dancy, Shafer-Landau etc., o 

intuicionismo sofreu muitas oscilações internas. Por exemplo: David Ross, com sua 

concepção de “deveres prima facie”139, oferece uma concepção intuicionista 

deontológica que é de grande inspiração para Audi, cujo intuicionismo não só 

aprimora a normatividade de Ross, como tenta dar conta da questão do 

florescimento humano (AUDI, 2004, p. 161-177). Mas tanto Ross quanto Audi 

divergem, por exemplo, de Sidgwick. Este autor foi notório por distinguir três tipos de 

intuicionismo, a saber: o perceptual, o dogmático e o filosófico140. Sidgwick se 

autocompreendia como um intuicionista filosófico (que afirma autoevidência e não-

dedutibilidade das intuições morais), entendendo ser essa a visão mais adequada. 

No entanto, embora concordando sobre alguns elementos fundamentais da 

epistemologia intuicionista, por outro lado, sua teoria normativa acabou se 

constituindo como utilitarista – movimento que não vemos em Audi e em outros 

intuicionistas. 

Assim, embora Finnis possa endossar os pressupostos mais básicos do 

intuicionismo (ressalvadas suas diversas interpretações pelos próprios 

intuicionistas), tanto sua epistemologia quanto sua metodologia parecem estar 

distante do modo “intuicionista” de ver e fazer filosofia moral. Finnis pode se 

encaixar em definições extremamente gerais de intuicionismo, mas, ao mesmo 

tempo, o caminho: dados prévios => atos de insight => princípios fundacionais, 

parece ser muito próprio da estratégia de Finnis, não sendo visível no intuicionismo 

(pelo menos não nos termos do autor). Esse processo, que é uma interpretação e 

ampliação do argumento aristotélico de Tomás de Aquino sobre a “indução de 

princípios”, será mais bem explicado adiante. Importa agora estabelecer alguma 

definição geral para o mesmo.  

Como o próprio autor reconhece (FINNIS, 2011e, p. 425), sua grande obra, 

Lei Natural e Direitos Naturais, pode ser rotulada como “intelectualista”. Mas Finnis 

não está se referindo àquele “intelectualismo” atribuído a Sócrates em virtude da 

tese da não-voluntariedade da ação do ignorante (isto é, a tese sobre o caráter 
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 Deveres intuídos sobre fidelidade e reparação, justiça e gratidão, beneficência e 
autoaperfeiçoamento e autopreservação. (ROSS, 2002, p. 21) 
140

 O perceptual é tipo que associa intuições morais com percepções sensíveis (por exemplo: ver uma 
pessoa caída no chão ocasiona a intuição de ajudá-la); o dogmático é a visão de que a moral repousa 
em muitas intuições comuns (é o intuicionismo do “senso comum”); e o filosófico, por fim, postula a 
autoevidência e não-dedutibilidade de proposições morais básicas (BALDWIN, 2002, p. 92-4). 
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involuntário da ação daquele que não tem conhecimento da virtude141). Trata-se, 

antes, do “intelectualismo” que, na disputa sobre a interpretação correta da 

normatividade prática em Tomás de Aquino, é contrastado com o “voluntarismo”. 

Isso remonta, aliás, aos próprios objetivos de Lei Natural e Direitos e Naturais. 

 Segundo Finnis (Ibidem, idem), aquela obra visou desenvolver a filosofia 

prática de Platão, Aristóteles e Tomás de Aquino, um desenvolvimento que tinha de 

dar conta (de alguma forma) dos equívocos interpretativos dos quais esses 

pensadores clássicos foram alvos. Especialmente no caso de Tomás Aquino, Finnis 

diz (Ibidem, idem) que a raiz das más interpretações está na visão escolástica de 

que a vontade é a fonte última da normatividade prática (esta seria, pois, a tese 

voluntarista). Hugo Grotius, a partir de uma postura “suareziana”, conseguiu se 

esquivar desse voluntarismo através de um apelo à “natureza racional” do ser 

humano. No entanto, Finnis alega que esse apelo obscureceu a fonte de 

normatividade, dando uma amplitude metafísica à questão que foge de seu 

propósito central. É aí que Finnis entra como intelectualista: pois acredita que é o 

intelecto que instaura a normatividade prática. O esclarecimento com relação a 

Grotius, é que tal função intelectual não é entendida como um mero apelo 

transcendental a uma razão universal ordenadora, mas é compreendida a partir dos 

bens humanos básicos da lei natural.   

Bom, é claro que o apelo a diversos bens humanos básicos pode também não 

agradar os voluntaristas e demais interessados na questão. Mas, John Finnis afirma 

que tal estratégia é “[...] o preço de evitar, tanto quanto possível, o apelo às 

infundadas e desintegradas ‘intuições morais’, que perpassa as éticas pós-kantianas 

e pós-utilitaristas do nosso tempo.” (Ibidem, idem). Aqui Finnis se posiciona 

claramente contra o intuicionismo, indicando tratar-se de algo obscuro demais para 

justificar a normatividade ética.   

Enfim, uma vez que o próprio Finnis permite que o compreendamos com um 

intelectualista, este parece ser um bom rótulo para contrastá-lo com os intuicionistas 

e com os construtivistas. Voltando ao dilema de Eutífron, fica claro que Finnis toma a 

mesma posição que os intuicionistas, entendendo que “algo é bom por si mesmo”. 

Aliás, enquanto um defensor do jusnaturalismo clássico, essa posição é coerente 

com o dito platônico-aristotélico de que “desejamos algo porque parece bom para 
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 Uma das teses mais famosas de Sócrates, que pode ser encontrada no diálogo Protágoras (358c5-

d2) de Platão. 
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nós; não é que parece bom para nós porque o desejamos” (FINNIS, 2012, p.44)142. 

No entanto, como vimos, a estratégia do autor é consideravelmente distinta da 

intuicionista. Ela demanda a observação de um caminho que lhe é peculiar, qual 

seja: dados prévios => atos de insight => princípios fundacionais. A consideração 

desse processo elucida o papel distintivo do intelecto na constituição da 

normatividade prática – daí o “intelectualismo”. Mais ainda: elucida também como o 

intelecto estrutura toda a orientação prática humana, dando sentido (inteligibilidade) 

à ação e às emoções dos seres humanos. Entendemos aqui que é exatamente esse 

caráter estrutural/fundacional da inteligibilidade que permite rotular o pensamento 

ético de Finnis como um “intelectualismo”.  

 

  

3.2. Lei natural e razões para a ação 

 

 

Na introdução da obra In Defense of Natural Law, Robert George se refere à 

nova teoria da lei natural clássica como uma teoria sobre “razões para a ação” 

(GEORGE, 1999, p.1). Aos olhos do leitor apressado, as “razões para a ação” das 

quais George está falando, podem parecer versões mais sensatas dos antiquados 

“princípios do direito natural” defendidos por Finnis, Grisez e Boyle – mentores de 

George. No entanto, não se trata de uma mera apropriação e atualização por parte 

de George; trata-se, antes, de algo que Finnis já explicitou em inúmeras ocasiões143, 

e que expressa com precisão o espírito de sua teoria jusnaturalista. Em verdade, o 

autor entende os princípios da lei natural como razões para ação desde sua primeira 

obra, Lei Natural e Direitos Naturais (2007a, p. 67). Agora, a expressão “razões para 

a ação” pode suscitar confusões. 

 No artigo Bernard Williams on Truth’s Values, ao discutir a concepção ética 

de Bernard Williams (especificamente sua conhecida distinção entre razões internas 

e razões externas), Finnis fala dos bens humanos básicos como razões para a ação 

de uma forma que nos ajuda a compreender como ele entende este conceito. Como 

assevera o autor: “Pois é correto dizer de todos e de cada um deles [dos bens 
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 A proposição se encontra na Metafísica, XII, 7: 1072a29-30, de Aristóteles.  
143

 Por exemplo, em 2011a, p. 28, o autor diz que: “Following Aquinas, and Germain Grisez’s 
rethinking of Aquinas, and the evidence of (inter alia) empirical anthropology, NLNR offered a list of 
basic reasons for willing (intelligent wanting) and doing.” 
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humanos básicos], que eles forneceriam razão para a ação mesmo a uma pessoa 

que perdeu toda sensibilidade (motivacional) para eles, toda ‘motivação subjetiva’ 

para buscar esse tipo de benefício [...]” (FINNIS, 2011a, p. 100, Acréscimos 

nossos)144. Ou seja, ele alega que mesmo uma pessoa totalmente indiferente e 

apática (emocionalmente falando) aos bens humanos básicos da lei natural os teria 

em conta de razões para a ação.  

Todavia, posto nesses termos, o conceito de “razões para ação” pode soar 

um tanto estranho – principalmente para filósofos emotivistas, subjetivistas e 

humianos em geral. Pois, como pode alguém ter algo em conta de “razão para ação” 

mesmo sem estar minimamente inclinado (no sentido emocional) para isso? 

Ademais, é fato que podemos pensar uma “razão para a ação” como um motivo 

totalmente subjetivo (por exemplo, como um desejo sensível que simplesmente 

ocorre de a pessoa ter), sem qualquer referência a algum princípio racional mais 

básico e fundante.  

De fato, a busca pela satisfação de um desejo totalmente subjetivo pode ser 

tomada pelo agente como uma razão para ação – de modo que, caso questionado, 

ele poderia tranquilamente responder algo como: “estou fazendo isso por esta 

razão...” (por exemplo: “eu estou indo à praia por que quero sentir a brisa do mar”). 

Mas não é assim que Finnis entende o conceito de razão para ação. O autor reserva 

tal conceito para os fundamentos racionais da ação e do pensamento prático, os 

quais remontam à lei natural145.  

Ora, a lei natural é a razão prática humana (FINNIS, 2011a, p. 145), cujos 

princípios mais básicos (os bens humanos básicos) constituem o que se pode 

chamar de entendimento prático (FINNIS, 2011a, p. 2-4). Assim, na perspectiva de 

Finnis, as razões para a ação são as razões baseadas na razão prática, no 

entendimento, e não nos sentimentos ou nos desejos sensíveis. Como diz Finnis: 

 
 

Filósofos de orientação mais ou menos humiana sustentam que é a razão 
que está a serviço do desejo. Juízos baseados mais estritamente em 
evidências sustentarão, ao invés disso, que a deliberação se estende ao, e 
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 No original: “For of all and each of them it is right to say that it would give reason for action even to 
a person who happened to lack all (motivating) responsiveness to it, all ‘subjective motivation’ to 
pursue this kind of benefit […]”  
145

  Como diz Finnis (2011a, p. 28): “Aquinas thought of these basic reasons as the first practical 
principles or principles of practical reason—‘principles’ both as propositions of high generality and 
comprehensiveness, and as sources of all intelligent thinking about what to do. They are the 
‘principles of natural law or natural right’ that lawyers are in search of.” 
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é guiada pelo discernimento do que é desejável, benéfico, digno de ser 
desejado. Esse discernimento é uma questão do entendimento, que fornece 
razão para desejar fins (os propósitos mais ou menos de longo prazo que se 
tem em mente) bem como para vislumbrar as formas e meios que se 
escolhe em vista de buscá-los e alcança-los. (FINNIS, 2011a, p. 1)

146 
 
 

O conceito de razão para a ação elucidado no trecho citado acima é 

constituído por três elementos básicos, a saber: (a) o discernimento do desejável 

como uma questão do entendimento; (b) as razões para desejar certos fins; e (c) as 

formas e meios para buscar esses fins. Esses três elementos podem ser explanados 

da seguinte forma: em primeiro lugar, (a) as razões para ação são as razões que 

identificam o que é desejável, benéfico, digno de ser desejado; em segundo lugar, 

(b) por estarem nessa esfera básica de desejabilidade (e inteligibilidade), as razões 

para ação provêm do entendimento (prático), cujos elementos básicos são os bens 

(inteligíveis, e não sensíveis ou emocionais) da lei natural; e, em terceiro lugar, (c) 

uma vez que um dos princípios básicos do entendimento é o bem da razoabilidade 

prática, as exigências (que são as formas adequadas de buscar os bens/fins) que tal 

bem implica e articula também serão contadas como razões para ação.  

Assim, a partir de (a), (b) e (c), podemos concluir que as razões para ação 

fundamentam o desejável na ação humana, abarcando as razões para desejar fins 

(isto é, abarcando os primeiros princípios da lei natural que nos conduzem a bens 

humanos básicos/fins gerais do florescimento humano) e as formas adequadas de 

buscar esses fins (isto é, as exigências que emanam do bem da razoabilidade 

prática). Ademais, como as exigências razoáveis justificam normas morais 

específicas (por exemplo, normas sobre mentira ou assassinato), tais normas 

também devem ser encaradas como razões para a ação. Portanto, uma concepção 

jusnaturalista completa das razões para a ação deve somar: os bens humanos 

básicos, as exigências razoáveis e as normas morais específicas que são derivadas 

destas últimas.  

Em suma, o conceito de “razão para a ação”, em Finnis, engloba tanto os 

fundamentos do pensamento prático quanto seus desdobramentos morais. O caráter 

normativo racional desse conceito certamente o afasta do sentido comum de “razão 
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 No original: “Philosophers of more or less Humean persuasion hold that it is one’s reason’s service 
to desire. Judgments based more closely on evidence will hold, instead, that deliberating extends to, 
and is guided by, discerning what is desirable, beneficial, worth desiring. This discerning is a matter of 
understanding what gives reason for desiring ends (the more or less far- reaching purposes one has in 
mind) as well as for fashioning the ways and means one chooses in order to pursue and attain them.” 
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para a ação” como um motivo subjetivo qualquer para fazer algo. Na verdade, essa 

forma ordinária de compreender uma razão para ação pode ser “subsumida” ao 

conceito de Finnis. Por exemplo: o ato de “ir à praia para sentir a brisa do mar”, pode 

ser explicado, da perspectiva de seus fundamentos prático-inteligíveis, através de 

vários bens humanos básicos, cujos mais plausíveis, neste caso, talvez sejam a 

apreciação estética, a espiritualidade e a vida/saúde. Sob o pretexto de sentir a brisa 

do mar, a pessoa pode ter ido à praia mais para contemplar o horizonte, o mar e 

todos os demais elementos belos que a paisagem oferece (ela pode crer também, 

em razão de alguma vivência subjetiva da beleza, que a sensação agradável da 

brisa faz parte de todo o fenômeno estético que ela pretende vivenciar). Ou ela pode 

ter ido à praia porque entende que a sensação agradável de sentir a brisa do mar 

faz parte de um fenômeno mais amplo, de uma conexão espiritual com a natureza 

ou com Deus. Ou ainda, após um longo dia de trabalho, a pessoa pode ter ido à 

praia a fim de relaxar com a brisa do mar – pois sabe que o descanso é fundamental 

para a saúde e para a vitalidade.  

É claro que a subjetividade humana engloba uma série de nuances que a 

filosofia analítica não consegue dar conta. Mas, antes, o que importa mais é refletir 

sobre como, em cada caso, a mera sensação física não poderia fornecer 

inteligibilidade, e, portanto, “razão” para ação. De fato, o prazer e os sentimentos 

são elementos fundamentais da realização de todo e qualquer bem humano básico. 

No entanto, o esforço a ser feito é o de compreender como eles, prazer e 

sentimentos, estão sempre em uma relação de estrita dependência cognitiva com os 

bens humanos básicos.  

Com efeito, toda razão para a ação implica em algum bem humano básico, 

por mais inconsciente que a pessoa agente esteja disso. Por conseguinte, toda ação 

pode ser subsumida a uma razão/bem básico. Agora, não há nenhuma necessidade 

prévia de que a pessoa aja visando apenas um bem humano básico. Em verdade, 

ocorre que na maior parte do tempo nós agimos visando mais de um desses bens. 

Podemos suplementar um raciocínio que tem por base a proposição “O 

conhecimento é um bem a ser realizado e buscado, e a ignorância um mal a ser 

evitado” com outra proposição básica, por exemplo, “A excelência trabalho é uma 

coisa boa a ser realizada e buscada, e o desleixo nas atividades sérias constitui um 

mal a ser evitado”. É razoável supor que um pesquisador normamente se mova com 

base nessas duas proposições fundamentais. Assim acontece com os demais bens: 
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as pessoas podem visar vários bens humanos básicos em uma única ação ou 

atividade ou projeto. O que importa, filosoficamente falando, é perceber que cada 

um desses bens possui um status fundacional, operando como um princípio prático 

básico na ação e na deliberação. Cada um dos bens humanos básicos é, pois, um 

aspecto irredutível do bem-estar humano, e, embora cada um deles pareça ser o 

mais básico quando enfocado na ação, a reflexão filosófica nos mostra – alega o 

jusnaturalismo de Finnis – que devemos considerar como igualmente básicos e 

fundantes na razão prática. É fato, todavia, que a motivação da ação pode ser 

subsumida a apenas um bem humano básico, pelo menos em alguma circunstância 

específica – pois há momentos em que, por razões particulares e emocionais, 

simplesmente queremos uma determinada coisa mais do que todas as outras. 

Poderíamos pensar, inclusive, que a motivação racional da ação depende sempre 

um bem humano básico, pois parece que a inteligência (por razões lógicas) não 

poderia enfocar duas proposições práticas básicas ao mesmo tempo. Ainda assim, o 

curso normal das experiências humanas mostra que “naturalmente” a inteligência 

passa revelar outros aspectos de nosso bem-estar como desejáveis e dignos de ser 

buscados. 

Ademais, sabemos que, na maioria das vezes, a ação sob e em vista dos 

bens humanos básicos têm implicações morais, de modo que tais implicações 

também contam como razões para ação. Mas, em se tratando das exigências da 

razoabilidade prática e das normas morais específicas que ela produz, nem toda a 

ação tem uma dependência direta delas: pois a pessoa só as poderá tomá-las como 

razões para ação se for uma pessoa razoável – o que demanda aprendizado, 

maturidade e comprometimento. Por exemplo, uma pessoa pode ter cuidados 

regulares com a alimentação (em vista da saúde e autopreservação), mas fumar um 

maço de cigarros por dia. Ora, uma vez que a vida humana é um bem humano 

básico, e que há uma exigência razoável que nos proíbe de escolher diretamente 

contra qualquer bem humano básico, então o fumante é, ao menos quanto ao vício 

do cigarro, uma pessoa irrazoável. Muitos outros exemplos poderiam ser dados. O 

importante é que se compreenda que “razão para a ação” pode tanto ter uma 

conotação motivacional, como não ter (estando, neste caso, restrita ao âmbito 

fundacional).  
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3.3. Razão prática e pensamento prático 

 

 

O excerto que citamos acima (na página 129 deste trabalho), com base no 

qual construímos nossa interpretação do conceito de “razões para a ação” em 

Finnis, se encontra na Introdução do primeiro volume (Reason in Action) dos 

Collected Essays of John Finnis. Ainda na mesma página daquele excerto, Finnis 

reafirma a mesma tese sobre as razões para ação, sublinhando os mesmos 

elementos, mas então indicando como as razões para a ação fundamentam sua 

concepção de razão prática. Conforme o autor: 

 
 

A razão é a capacidade de entender e trabalhar com razões. Razões são 
razões para julgar um pensamento, uma proposição como verdadeira (ou 
falsa, ou duvidosa). Algumas razões são razões para julgar como 
verdadeiro (ou não certamente verdadeiro) que algum estado de coisas, que 
se pode alcançar fazendo algo, seria benéfico, digno de ser alcançado. 
Chamamos essas razões de práticas. Elas incluem princípios que 
selecionam possíveis estados de coisas como benéficos (desejáveis), e 
proposições (planos, propósitos) para perseguir tais oportunidades 
efetivamente e em outras formas razoáveis. Este volume é sobre tais razões 
para a ação. (FINNIS, 2011a, p. 1)

147
 

 
 

Assim, o tema que unifica os diversos ensaios de Reason in Action é a razão 

“em ação”, “agindo”, etc., o que não é o mesmo que a razão considerada de um 

ponto de vista “estático”, como uma capacidade da natureza humana. O estudo da 

razão enquanto capacidade é o tema do segundo volume dos Collected Essays 

(“Intention and Identity”). Com efeito, a citação feita acima engloba elementos 

interessantes para uma compreensão mais profunda sobre o conceito de razões 

para a ação – mais especificamente, para uma compreensão sobre a conexão que 

há entre tal conceito e o conceito de razão prática. Na verdade, ambos os conceitos 

são parte de uma mesma realidade cognitiva, uma realidade que distinguimos 

analiticamente apenas por questões metodológicas. Mas analisemos aqueles 

elementos. 
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 No original: “Reason is the capacity to understand and work with reasons. Reasons are reasons for 
judging a thought, a proposition, to be true (or false, or doubtful). Some reasons are reasons for 
judging it to be true (or not certainly true) that some state of affairs that one might help bring about by 
doing something would be beneficial, worth bringing about. Call these reasons practical. They include 
principles picking out possible states of affairs as beneficial (desirable), and propositions (plans, 
proposals) for pursuing such opportunities effectively and in other ways reasonably. This volume is 
about such reasons for action.”  
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Antes de tudo, é necessário notar que existem tanto razões práticas quanto 

razões não práticas. Sendo assim, as razões para a ação serão, obviamente, razões 

práticas. Essa distinção entre razões práticas e razões não práticas pode soar óbvia. 

Contudo, veremos que ela é fundamental no pensamento de Finnis, pois diz respeito 

à complexidade da razão humana enquanto uma capacidade para considerar 

diferentes tipos de objetos. Foquemos primeiro na relação das razões para a ação 

com a razão prática. 

Como a citação feita acima deixa claro, as razões práticas dizem respeito aos 

julgamentos sobre os possíveis estados de coisas que podemos alcançar fazendo 

algo, isto é, que podemos alcançar através da ação148. A ênfase de Finnis em 

“fazendo algo” não é por acaso. Pois, é exatamente o direcionamento para a ação 

que torna uma razão ou um pensamento “prático”. Como diz Finnis (2007a, p. 25): 

“Pensamento prático é pensar a respeito do que (se deve) fazer.”149 Ora, é 

exatamente por isso que, no final daquele excerto, Finnis chama as razões práticas 

de “razões para a ação”. 

No sistema jusnaturalista de Finnis, essas razões práticas são caracterizadas, 

em seu nível mais fundamental, como princípios. Trata-se, pois, de uma abordagem 

nitidamente herdada de Tomás de Aquino, cuja filosofia moral e política constituem 

“[...] uma filosofia prática fundamentalmente de princípios [...]” (FINNIS, 2007b, p. 

22). Como já elucidamos na seção anterior, os princípios que representam as razões 

práticas fundamentais englobam: os bens humanos básicos (“princípios que 

selecionam possíveis estados de coisas como benéficos”), as exigências de 

razoabilidade prática (“proposições (planos, propósitos) para perseguir 

oportunidades efetivamente”) e as normas morais específicas que são inferidas ou 

deduzidas destas últimas. Ora, por estarem nesse nível estruturador, são tais razões 

para ação ou razões práticas que compõem os fundamentos da razão prática 

humana. Ademais, essa estrutura cognitiva prática fundamental que chamamos de 

razão prática é também chamada de “lei natural” pelos jusnaturalistas – como é claro 

na doutrina do direito natural de Tomás de Aquino (especialmente em ST, I-II, q. 94 

a.2).  
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 É importante observar que, na visão do autor, “Deliberar sobre o que fazer já é uma ação.” 
(FINNIS, 2011a, p. 1) 
149

 Portanto, “prático”, para o autor, não é sinônimo de “útil”. (FINNIS, 1998, p. 40-1) 
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Portanto, as razões práticas, direcionadas para ação, têm suas formas mais 

elementares nos princípios e preceitos da lei natural. Não obstante, vimos na citação 

acima que Finnis define a razão como uma capacidade de entender e trabalhar com 

razões. Naquela passagem, embora tenha delimitado claramente o domínio que é 

próprio das razões práticas – que é o domínio da identificação e do julgamento dos 

fins e meios desejáveis na ação humana –, o autor não fala das razões não práticas 

de forma explícita (pois fará isso mais adiante150). De todo modo, uma vez que ele 

postula a esfera própria das razões práticas, já é possível deduzir qual será a esfera 

das razões não práticas.  

Ora, se há razões práticas e razões não práticas, então a razão humana pode 

enfocar ambos os tipos de razões. E se é assim, podemos falar tanto em uma razão 

prática quanto em uma razão não-prática (ou melhor, uma razão “teórica”). Mas qual 

seria então a diferença entre elas? Antes de tudo, é importante observar um alerta 

que o próprio Finnis faz, qual seja: que a “razão prática” e a “razão teórica” são 

apenas operações diferentes de uma mesma capacidade humana. Existe essa 

diferença operacional porque existem diferentes objetos que a nossa razão pode 

enfocar. Como diz Finnis:  

 
 

Não seja iludido pela fala de Aristóteles sobre as duas “partes” do intelecto, 
a teórica e a prática; nem pela fala aristotélica e tomista sobre “o intelecto 
teórico e o intelecto prático”. Apesar dessa forma de falar, Aristóteles e 
Tomás de Aquino estavam bem cientes de que cada um de nós possui 
apenas uma inteligência, apenas uma capacidade (poder, habilidade...) de 
entendimento. Assim, as diferenças entre o entendimento “teórico” e o 
“prático” são apenas diferenças operacionais. E existem essas diferenças 
de operações no intelecto de alguém simplesmente porque existem 
diferentes objetivos. (FINNIS, 2012, p. 10) 

 
 

(Aqui, “entendimento” pode ser compreendido como uma parte mais 

fundamental da razão, como seu conjunto de princípios fundacionais, mas não como 

algo distinto da mesma). Portanto, quando falamos em razão prática e razão teórica, 

estamos, na verdade, fazendo referência à mesma capacidade, apenas delineando 

uma distinção operacional no interior da mesma. Mas, enfim, o que caracteriza cada 

uma dessas operações da razão? Segundo Finnis: 
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 Especialmente ao explicar os atos de insight sobre primeiros princípios práticos (FINNIS, 2011a, p. 
2-4). Isso porque, o argumento explanatório sobre a aquisição de primeiros princípios práticos através 
de atos de insight tem entre suas premissas a compreensão do entendimento teórico (não prático), 
pois este funciona como uma espécie de dado prévio para os atos de insight prático que geram 
princípios fundacionais. 
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Uma pessoa está pensando teoricamente, (i.e., “especulativamente”, o que 
não precisa significar conjecturalmente) quando está visando, 
primariamente, a discernir a verdade sobre algum tema. Uma pessoa está 
pensando praticamente quando está visando, primariamente, descobrir ou 
determinar o que fazer, o que pegar, o que ter ou o que ser. (FINNIS, 2012 
p. 10) 

 
 

Entrementes, uma vez que o uso prático da razão gera conhecimento prático 

(FINNIS, 2011a, p. 3), então a verdade prática é algo alcançável. Aliás, como vimos, 

a razão humana é a capacidade de entender e trabalhar com razões; e razões são 

razões para julgar um estado de coisas como verdadeiro ou falso. Logo, a verdade 

ou falsidade de um assunto (seja prático ou teórico) é a preocupação central da 

razão humana. Por conseguinte, tal como a razão teórica, a razão prática também 

se preocupará com a verdade – a diferença é que se trata de uma verdade prática, 

sobre o que deve ser feito e buscado na ação humana, e não sobre o que é o caso. 

Como diz o autor: 

 
 

Quando está discernindo o que é bom, o que deve ser buscado 
(proseguendum), a inteligência funciona de um modo diferente, produzindo 
uma lógica diferente, de quando está discernindo qual é o caso 
(historicamente, cientificamente ou metafisicamente); mas não há qualquer 
boa razão para se afirmar que o segundo modo de funcionamento da 
inteligência é mais racional do que o primeiro. (FINNIS, 2007a, p. 45) 

 
  

A “lógica” da qual a razão se vale quando está refletindo sobre o que deve ser 

feito, é a lógica da normatividade prática, a qual está fundada na diretividade ao bem 

humano. Mas não é porque a razão prática visa tais objetos prático-normativos 

(objetos esses “alheios” às ciências empíricas e à metafísica), que ela deve ser 

menosprezada. Tampouco as ciências empíricas e a metafísica devem ser 

subalternadas ou totalmente instrumentalizadas por algum tipo de pragmatismo ou 

propósito prático “maior” (como no caso das utopias sociais). Seja teórica ou prática, 

a verdade (ou objetividade – physis) será sempre uma preocupação inalienável da 

razão humana.  

Não obstante, aqui surge a necessidade de compreender a peculiaridade 

inerente à ideia de “verdade prática”. Essa peculiaridade é um dos temas centrais do 

primeiro capítulo (“A Praticalidade da Ética”) da obra Fundamentos de ética de 

Finnis. Ela pode ser expressa através da seguinte questão, a saber: se a ética visa à 
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verdade, como ela pode ser também “prática”? Podemos dificultar as coisas 

direcionando a pergunta para uma questão mais técnica, a saber: se a ação humana 

é centralmente entendida pela normatividade prática, como essa normatividade pode 

se relacionar com a descritividade teórica de que a ação humana também é objeto?  

A esfera da verdade é normalmente associada à esfera da descritividade (isto 

é, à esfera “teorética” ou “teórica”); de modo que, na visão da filosofia prática 

contemporânea, a esfera “prática” (que é a esfera da normatividade prática, das 

normas e princípios direcionados para a ação), parece estar num domínio 

completamente subjetivo, um domínio que não nos habilita a falar em “verdade” e 

“objetividade”. John Finnis, no entanto, defende a tese tomista de que há uma 

analogia entre razão teórica e razão prática: pois ambas possuem uma 

normatividade interna. Como diz o autor: 

 
 

O pensamento filosófico ou qualquer outro pensamento ‘teórico’, 
‘especulativo’ ou ‘contemplativo’– por exemplo, sobre a ciência natural ou 
sobre questões históricas – é dirigido ‘formalmente’ (isto é, sem considerar 
seu ‘conteúdo’, seu objeto) por uma consideração ou padrão normativo: que 
o raciocínio responda a todos os dados ou evidências relevantes, que seja 
livre de falácias e coerente tanto consigo mesmo quanto com outras 
proposições julgadas consistentes e, para os propósitos presentes, não 
revisáveis. Essa normatividade interna à razão não-prática é também 
interna à razão prática. (FINNIS, 2011a, p. 6-7)

151
. 

 
 

No direito natural clássico, essa analogia entre a normatividade teórica e 

normatividade prática é mais conhecida pela afirmação de Tomás de Aquino (em 

ST, I-II, q. 94, a.2c) de que tanto a razão teórica quanto a razão prática possuem 

seus primeiros princípios autoevidentes e fundacionais. Conforme diz Finnis: 

 
 

[…] assim como o princípio de não-contradição dá ao pensamento racional 
sua forma, excluindo toda afirmação e negação simultânea (quanto à 
mesma coisa, no mesmo sentido), esse “primeiro princípio da razão prática” 
não qualificado, dá ao pensamento prático sua forma: ‘o bem é para ser 
feito e buscado, e o mal é para ser evitado {bonum est faciendum et 
prosequendum, et malum vitandum}’. (FINNIS, 1998, p. 86)

152
 

                                                           
151

 No original: “One’s philosophical or other ‘theoretical’, ‘speculative’, or ‘contemplative’ thinking—for 
example, on natural scientific, or historical questions—is directed ‘formally’ (that is, regardless of its 
‘content’, its subject-matter) by a normative standard or consideration: that one’s reasoning be 
responsive to all the relevant data or evidence, free from fallacies, and coherent both with itself and 
with other positions one judges sound and for present purposes unrevisable. This normativity internal 
to non- practical reason is also internal to practical reason. 
152

 No original: “[…] just as the principle of non-contradiction gives rational thought its form, excluding 
all simultaneous affirmation and negation (of the same thing in the same respect) – this unqualifiedly 
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No caso da razão teórica, o princípio de não-contradição (que afirma que uma 

coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo e no mesmo sentido) desempenha, 

formalmente, o papel de estruturar todos os demais princípios teóricos, sejam eles 

autoevidentes ou não. Deste princípio teórico mais fundamental decorrem outros 

princípios autoevidentes, como, por exemplo, o princípio de identidade e o princípio 

do terceiro excluído. A partir desses princípios básicos, é possível inferir ou deduzir 

outros princípios e regras de investigação e argumentação consistente. Ora, o 

mesmo acontece com a razão prática, cujo princípio estruturador (formalmente 

falando) é o princípio que diz que “o bem é para ser feito e buscado, o mal é para 

ser evitado”. Este princípio prático fundamental estrutura outros primeiros princípios 

práticos, tais como: “a vida é para ser realizada e buscada, e a morte é para ser 

evitada”.  

Se, assim como a normatividade teórica, a normatividade prática também 

possui seus primeiros princípios autoevidentes e fundacionais, então ela também 

pode gerar proposições verdadeiras. Atualmente, existem inúmeras teorias da 

verdade (bem como argumentos céticos quanto às mesmas). Entrementes, seguindo 

a tradição clássica jusnaturalista, o que Finnis entende por “verdade” não é nada 

que vá além da ideia de “physis”, isto é, daquilo é o que é independentemente das 

convenções humanas. Deixando de lado as condições dessa objetividade153, é 

necessário pensar os princípios práticos normativos básicos (a lei natural) como os 

fundamentos da objetividade prática. Enquanto tais, esses princípios não podem ser 

provados ou demonstrados (pois são autoevidentes e fundacionais). Não se pode 

provar, pois, aquilo que é condição para a prova. Entretanto, eles podem ser 

explanados através de argumentos dialéticos – desenvolver alguns desses 

argumentos é, a propósito, um dos objetivos centrais da presente dissertação.  

Com efeito, como tudo o mais na teoria jusnaturalista de Finnis, o leitor deve 

considerar a complexa inter-relação que há entre verdade teórica e verdade prática. 

Todavia, mesmo havendo aspectos formais em que a normatividade prática não 

pode ser reduzida à normatividade teórica, o propósito do autor é sempre o de 

                                                                                                                                                                                     
'first principle of practical reason' gives practical thought its form: 'good is to be done and pursued, and 
bad is to be avoided {bonum est faciendum et prosequendum, et malum vitandum} '. (FINNIS, 1998, p. 
86)” 
153

 Ver capítulo 3 em: FINNIS, 2012. 
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elucidar a “unificação” ou “unidade” da razão humana. Nesse sentido, o que parece 

mais importante de ressaltar é o seguinte: a investigação prática (ética, moral) é 

tanto teórica quanto prática, e inclui, portanto, tanto a consideração descritiva dos 

valores humanos (e, por conseguinte, da própria natureza humana) quanto as 

considerações normativas dos fundamentos práticos que explicam as ações das 

pessoas. Como diz Finnis, ao falar sobre o caráter tanto prático quanto teórico da 

ética: 

 
 

É, por certo, difícil focar-se no fato de que este empreendimento acadêmico, 
único em relação a todos os demais, possui dois objetos formais primários 
(objetivos ou bens que são almejados): (i) a verdade sobre determinado 
objeto de estudo; e (i) a instância dessa verdade inserida em escolhas e 
ações [...] (FINNIS, 2012, p. 4) 

 
 

Portanto, embora a pessoa que esteja pensando teoricamente esteja visando 

primariamente à verdade (FINNIS, 2012, p. 10), aquele que está pensando 

praticamente também visa atingir tal status (de verdade e objetividade) em suas 

conclusões. A grande questão é que a verdade prática não pode ser reduzida à 

verdade teórica. Nenhuma é “mais verdade” do que a outra, embora a verdade 

teórica pareça o ser. Cada modo operacional da razão humana confere 

inteligibilidade à ação e à percepção do mundo: a razão prática confere 

inteligibilidade à ação ao direcioná-la ao bem (e não a “alhures”); e a razão teórica 

confere inteligibilidade à investigação e ao pensamento, ao direcioná-los ao que é 

objetivo, ao que é verdadeiro como oposto ao que é falso e ilusório. Os seres 

humanos não são mentes que descobrem coisas como “é melhor não comer muita 

gordura” apenas pelo conhecimento disso em si mesmo, como se a vida saudável 

não fosse algo igualmente bom em si mesmo. Como diz Finnis: 

 
 

Não obstante existam, sem dúvida, casos-paradigma para a atividade 
intelectual puramente teórica e puramente prática, a maior parte de nosso 
pensamento efetivo é tanto teorético (ao menos em algum sentido 
qualificado) quanto prático. Na maior parte do tempo, estamos, em alguma 
extensão, interessados na verdade apenas “em si mesma” e, em alguma 
medida, interessados nela porque nós queremos obtê-la (e ser o tipo de 
pessoa que a possui). E, com muita frequência, estamos interessados na 
verdade apenas porque, ao estarmos focados em outras coisas (viver uma 
boa vida ou tratar corretamente um amigo, manter-se saudável ou encontrar 
o melhor candidato ou ainda o café mais barato...), queremos que esse 
enfoque seja inteligente e bem informado. (FINNIS, 2012, p. 11) 
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Em suma, a diferença fundamental entre a verdade prática e a verdade 

teórica é puramente formal. Especialmente no que toca à forma proposicional, as 

verdades práticas são puramente normativas, e não dizem respeito à descritividade 

das ciências empíricas e da metafísica. Tal é o caso, por exemplo, do primeiro 

princípio da lei natural que diz que “O conhecimento é para ser realizado e buscado, 

e a ignorância é para ser evitada.” Essa proposição é puramente normativa em sua 

forma. No entanto, as proposições práticas só vêm à tona em razão das 

capacidades humanas (naquele caso, da capacidade para conhecer). Sendo assim, 

as verdades práticas estão “atreladas” ao conteúdo das verdades teóricas 

(principalmente aquelas sobre as capacidades humanas); de modo que é impossível 

explicar a dimensão da prática e da normatividade na ação, sem considerar que os 

deveres, as obrigações, as virtudes, etc., só são viáveis para seres que podem 

intencionar, refletir, lembrar, escolher, preferir, se arrepender, etc. Como diz Finnis: 

 
 

Em verdade, a razão prática inclui entre suas preocupações os raciocínios 
não práticos, como uma atividade pelo menos parcialmente sujeita à 
vontade, sendo, portanto, uma questão substantiva para deliberação e 
escolha. [...] A razão não é uma pequena pessoa dentro de alguém, e razão 
prática e não-prática não são duas entidades. A razão é um aspecto da 
realidade indivisível da pessoa, e a distinção entre razão teórica e razão 
prática é uma distinção entre duas funções diferentes da razão, isto é, do 
entendimento e do raciocínio de alguém. E essas funções sobrepõem-se e 
se incluem umas nas outras: primariamente, porque fazer uso de uma ou de 
outra é uma atividade voluntária guiada pelo menos por um julgamento 
implícito de que isso é valioso, um bom propósito que a pessoa tem razão 
para escolher, e para escolher realizá-lo bem; secundariamente, porque as 
atividades da razão prática, ao dirigir essa ou aquela atividade, são objetos 
de escrutínio reflexivo e de contextualização filosófica. (FINNIS, 2011a, p. 
8)

154
  

 
 

Em suma, é preciso considerar pelo menos três pontos quanto às verdades 

práticas: (i) elas são formalmente irredutíveis às verdades teóricas; mas, (ii) em 

termos de conteúdo, elas estão intimamente conectadas com as verdades teóricas; 

                                                           
154

 No original: “Indeed, practical reason includes among its concerns one’s non- practical reasoning, 
as an activity at least partly subject to one’s will and therefore a substantive matter for deliberation and 
choice. […]Reason is not a little person inside oneself, and practical reason and non- practical reason 
are not two entities. One’s reason is an aspect of one’s undivided reality, and the distinction between 
theoretical and practical reason is a distinction between two different functions of one’s reason, that is, 
of one’s own understanding and reasoning. And these functions overlap and include each other, 
primarily because making use of each or either is a voluntary activity guided by an at least implicit 
judgment that it is worthwhile, a good purpose one has reason to choose, and to choose to do well; 
secondarily, because practical reason’s activities in directing this or any other activity are subjects for 
reflective scrutiny and philosophical contextualization.” 
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de modo que, (iii) a ação humana é permeada tanto pelas verdades teóricas quanto 

pelas práticas. 

 

 

3.4. A noção de “estado de coisas benéfico”: aproximações sobre o 

objetivismo ético de John Finnis 

 

 

 As considerações sobre a relação da esfera prática com a teórica fazem 

parte do propósito de Finnis de resgatar a ideia de conhecimento prático na filosofia 

política e moral contemporânea. Esse propósito perpassa a obra Lei Natural e 

Direitos Naturais inteira, e ganha uma atenção especial no primeiro capítulo (“A 

Praticalidade da Ética”) de Fundamentos de ética. Ao longo desse capítulo, além de 

falar sobre a importância do bem humano e da ação virtuosa (razoável) na 

investigação ética, Finnis faz uma série de reivindicações sobre o papel que a razão 

também desempenha nos assuntos práticos. Tais reivindicações envolvem as 

questões acadêmicas sobre o cognitivismo ético155 e o realismo moral. O 

cognitivismo ético é a posição que defende a existência de verdades morais; ao 

passo que o realismo moral é a posição que defende a existência de fatos morais 

(estados de coisas objetivos sobre valores morais). Não obstante a distinção de 

seus escopos, ambas essas posições constituem tentativas de compreender e 

justificar a objetividade ética. Elas visam, entre outras coisas, elucidar o alcance da 

razão prática, a fim de situá-la num patamar de objetividade e confiabilidade 

semelhante (ou mesmo igual) ao da razão teórica.  

No pensamento de John Finnis, o fundamento ontológico dos fatos e 

verdades morais que a razão prática pode apreender e fundamentar talvez estejam 

na ideia de “estados de coisas benéficos”. Em uma de suas Reflections and 

Responses aos artigos do Festschrift organizado por John Keown e Robert P. 

George, Finnis fornece um argumento esclarecedor sobre o que a ideia de “estados 

                                                           
155

 Finnis observa (2011a, p. 204-5) que o que distingue o cognitivismo presente no jusnaturalismo 
das demais teorias cognitivistas é o fato do primeiro contar com seguintes pontos: (i) uma concepção 
abrangente de bens humanos básicos; (ii) uma concepção sobre a apreensão intelectual de princípios 
práticos fundacionais através de atos de insight sobre as inclinações e possibilidades humanas; (iii) o 
entendimento de que os bens humanos básicos são objetivamente incomensuráveis e não dão 
espaço para uma fundamentação consequencialista da ética; (iv) uma concepção metodológica que 
prevê a interdependência mútua entre descrição e avaliação, aproximando, assim, ética e ciências 
sociais descritivas. 
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de coisas benéficos” conota em seu objetivismo ético. Trata-se da resposta a Joseph 

Raz, especialmente na parte onde Finnis analisa os pressupostos dos quais Raz se 

vale para criticar a ideia de “valor básico” (bem humano básico). A questão é que 

Raz predica valores da própria ação, e isso é algo que Finnis não faz. Para Raz, as 

propriedades que constituem o bem e o mal na ação, e que, portanto, fornecem 

razões a favor ou contra certas ações, são propriedades das próprias ações. 

Entretanto, na perspectiva de Finnis, o bem inteligível (isto é, o benefício intelectual 

que confere uma razão à ação) é “um aspecto de um propósito atual ou possível”, e 

não um aspecto da ação (no sentido empírico, behaviorista).  

Um propósito é um estado de coisas concreto atingível mediante a ação (por 

exemplo: se tornar um professor, pintar uma casa, criar um filho, etc.); e o benefício 

é aquele aspecto do estado de coisas que contribui para o florescimento da pessoa, 

dando ao propósito da ação um ponto de inteligibilidade que não é derivado de 

nenhum outro propósito ou benefício (GEORGE; KEOWN, 2013, p. 460-1). Podemos 

arrematar a questão dizendo que o benefício engendrado no propósito possui duas 

características distintivas, a saber: por um lado, confere razão à ação na medida em 

que confere inteligibilidade à mesma; por outro lado, confere razão à ação na 

medida em que proporciona à pessoa atingir um aspecto de sua realização 

enquanto tal – de modo que a realização nesse aspecto não pode ser conferida por 

nenhum outro benefício (seja inteligível ou sensível).  

Do acima exposto, fica claro que a ideia de “estados de coisas benéficos” é 

sutil e demanda algumas clarificações. A estrutura da tese é a seguinte: o aspecto 

objetivo de um “estado de coisas benéfico” não se encontra na descrição desse 

estado, mas naquilo que fundamenta seu(s) propósito(s). A ideia de “fundamento”, 

aqui, remonta à perspectiva intelectualista de Finnis: trata-se do fundamento 

intelectual do propósito, que é o ponto que confere inteligibilidade à ação e 

realização ao agente que a performa. Como dissemos antes, esse fundamento 

intelectual é o que Finnis chama de “benefício inteligível” ou “bem inteligível”. Pois 

como temos visto, sua tese é que a razão apreende uma série de benefícios 

inteligíveis: são os chamados bens humanos básicos. Esses benefícios constituem a 

base de todo raciocínio prático. Assim, toda ação humana visa um bem que pode 

ser explicado, fundamentalmente, através de alguma daquelas formas básicas de 

bem humano da lei natural. Finnis conclui a explicação alegando que esses bens 

humanos básicos, cujo fundamento é inteligível, são aspectos do florescimento 
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humano, isto é, são manifestações das aspirações e inclinações gerais dos seres 

humanos. Essa alegação remonta ao argumento que desenvolvemos na seção 2.6 

(“Superando a falácia naturalista”) do presente trabalho, qual seja: que a lei natural 

depende de uma concepção de natureza humana, mas que, todavia, não parte de 

nenhuma descrição da mesma (seus pontos de partida são proposições normativas 

sobre o bem humano). Assim, o correto é dizer que a lei natural implica uma 

concepção de natureza humana156.  

No final das contas, parece que a objetividade dos benefícios inteligíveis da 

lei natural depende da objetividade das capacidades humanas. (Entretanto, é 

preciso sempre ter em mente que o jusnaturalismo chega até essas conclusões 

metafísicas só após ter investigado as verdades práticas). Com efeito, é só em razão 

de a ação humana tender à realização das capacidades humanas, que podemos 

falar em “valores objetivos”. Ora, embora isso implique uma metafísica sobre a 

natureza humana, essa tese só pode ser confirmada se for confirmado que os 

primeiros princípios da lei natural realmente correspondem e conduzem à natureza e 

realização humanas. Assim, a concepção de objetividade advogada por Finnis só 

poderá ser comprovada na análise da própria ação humana. Por mais que seu 

fundamento seja, a rigor, “interno”, a análise da prática concreta se torna 

indispensável, pois apenas essa análise pode comprovar se as pessoas realmente 

se inclinam aos bens humanos básicos.  

É claro que a análise das ações concretas não deve funcionar como uma 

espécie de reducionismo, como se a consistência lógica e epistemológica da teoria 

dos bens humanos básicos fosse dispensável. É evidente que ela não é; e uma 

confirmação prática não serve apenas para que possamos nos convencer da teoria 

individualmente, mas também para que sua formulação teórica possa ser 

vislumbrada, testada e criticada.  

Entrementes, é importante ter em mente que o “valor” que os benefícios 

inteligíveis dos “estados de coisas benéficos” conferem aos propósitos humanos, 

não é um valor propriamente “moral”. Os benefícios inteligíveis implicam uma 

moralidade incipiente, pois sua tarefa fundacional diz respeito apenas à orientação 

prática (diretividade) da ação – isto é, trata-se apenas da inteligibilidade da ação, e 

não de suas implicações morais (FINNIS, 2011a, p. 30). Por outras palavras, o que o 
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 De todo modo, a análise teórica da ação (tal como a da presente seção), lança muitas luzes à 
complexa relação de interdependência mútua entre descritividade e normatividade. 
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benefício inteligível (por exemplo, do conhecimento) confere à ação, é simplesmente 

o direcionamento para um dado objeto benéfico (benéfico não só para mim, mas 

também para toda e qualquer pessoa). Assim, a “moralidade” envolvida nesse nível 

mais fundamental da ação é muito vaga (“pré-moral” ou “incipientemente moral”, 

como costuma dizer Finnis). (Temos falado apenas em “estado de coisas benéfico”; 

mas isso não significa que não exista o oposto, um “estado de coisas maléfico”, o 

qual ocorre exatamente quando aquele primeiro estado de coisas é negado, 

prejudicado ou violado de alguma maneira). 

Ora, a principal dificuldade com essa noção de que a objetividade dos bens 

humanos básicos depende das capacidades humanas, não está no reconhecimento 

de que os seres humanos possuem todas as capacidades pressupostas pelos bens 

humanos básicos (por exemplo: capacidade para conhecer, para apreciar a beleza, 

para ser um bom profissional, para ser um crente sincero, etc.). Antes, a dificuldade 

parece estar na aceitação de que essas capacidades são expressas por meio de 

bens inteligíveis. Ao que parece, levando em consideração a tendência 

majoritariamente subjetivista da ética contemporânea, teorias da objetividade tais 

como de Finnis sempre encontrarão forte resistência, pois tem se considerado 

implausível compreender a razão ou a inteligência como fonte de princípios práticos 

básicos universais. Seja como for, essa dificuldade não compromete em nada a tese 

finnisiana de que a objetividade dos valores morais se dá pelo fato destes valores 

poderem ser subsumidos a elementos inteligentes básicos do florescimento das 

pessoas.  

Não obstante, há ainda uma outra questão a se considerar sobre o 

objetivismo de Finnis: trata-se da implicação realista que a ideia de “estado de 

coisas benéfico” acarreta. Aqui surge a dificuldade comum com o realismo moral: 

pois, à primeira vista, parece que falar em “valores morais objetivos” e “fatos morais” 

implica em compreender os valores como “coisas” externas materiais, o que não faz 

sentido em absoluto. Esse tipo de crítica, cujas raízes remontam a Hobbes, Locke e 

Hume, ganhou proeminência no séc. XX com o trabalho de John Mackie, 

especialmente através de argumento da “estranheza” (queerness). A objeção central 

do argumento é que, se existissem valores morais objetivos, então eles seriam 

totalmente estranhos (queerness) de tudo o mais no universo; de modo que também 

precisaríamos de uma faculdade de intuição especial para compreendê-los 

(MACKIE, 1977, p. 38). Assim, Mackie conclui que os valores são todos subjetivos, e 
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a sua aparência de objetividade é, na verdade, uma ilusão – uma projeção e 

objetivação.  

Finnis resume o argumento da estranheza dizendo o seguinte: “Esta é a 

teoria de Mackie acerca da objetivação: supostamente qualidades objetivas de atos, 

estados de coisas etc. são, em realidade, apenas a projeção de sentimentos e 

desejos.” (FINNIS, 2012, p. 59) Finnis enfrenta esse argumento já em Lei Natural e 

Direitos Naturais, ao discutir a objetividade dos bens humanos básicos (2007, p. 76-

9, 85). Mas em Fundamentos de ética o tema ocupa a segunda seção do terceiro 

capítulo (“3.2 O Argumento da Estranheza”). Nessa ocasião, a estratégia de Finnis é 

a mesma adotada contra os argumentos céticos, buscando “[...] entender qual 

concepção de verdade e de objetividade está implícita nas proposições 

apresentadas pelos céticos e no seu esforço de apresentar essas proposições para 

a nossa aceitação.” (2012, p. 59). Assim, ao invés de postular uma concepção de 

objetividade específica, sua estratégia é sondar a própria concepção de objetividade 

pressuposta nas afirmações do interlocutor.  

A partir dessa estratégia, Finnis lança mão de uma análise desafiadora 

sobre a própria atitude de Mackie ao assumir a veracidade de sua tese da 

estranheza: pois Mackie já está pressupondo que o leitor irá “entender” que ele julga 

a objetividade prática uma quimera. Ou seja, Mackie pressupõe que o leitor 

compreenderá suas intenções e as adequará com a realidade dos fatos (FINNIS, 

2012, p. 59-60). Com base nessa constatação, Finnis alega que a objetividade dos 

valores morais está exatamente no mesmo patamar da objetividade das intenções (e 

dos critérios de verdade e falsidade), as quais são totalmente estranhas de tudo o 

mais no universo, mas, ao mesmo tempo, são pressupostas por nós todo o tempo 

(Ibidem, p. 60-1).  

É claro que a passagem de Finnis das intenções para os valores morais é 

questionável e demanda a consistência e veracidade de toda sua argumentação em 

prol da lei natural. De todo modo, sua crítica à tese de Mackie constitui um passo 

significativo para a elucidação da objetividade moral – poderíamos dizer, para a 

“desmistificação” dessa ideia. Pois sublinha que a estranheza na constatação de que 

“[...] a bondade poderia ‘pertencer’ a certos estados de coisas [...]”, é igualmente 

visível na demanda racional (de Mackie) segundo a qual faz sentido pensar que 

alguém “[...] deveria afirmar a conclusão desse argumento porque suas premissas 

são verdadeiras e suas inferências são válidas.” (Ibidem, idem).  
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A insistência de Finnis em aproximar as duas situações, afirmando que 

ambas são “estados de coisas” que envolvem objetividade, nos conduz a uma visão 

mais sofistica da ideia de objetividade. Mas por que “sofisticada”, e não obscura? 

Ora, porque se trata de pensar as objetividades como pressuposições fundamentais 

para a nossa vida, de modo que questioná-las seria loucura157. E a objetividade que 

pertence ao estado de coisas buscado por Mackie em sua tese da estranheza é 

justamente a do conhecimento: pois Mackie, necessariamente, tem de julgar que é 

melhor ficar sabendo a verdade sobre a objetividade ética, do que estar no engano e 

na ilusão. Ora, se estar em pose do conhecimento da verdade é melhor do que estar 

na ignorância, então esse conhecimento é considerado uma coisa boa, um bem 

(FINNIS, 2012, p. 61). E, além do mais, o fato de Mackie pressupor que seu leitor 

também julgará bom ficar sabendo da verdade sobre a objetividade ética, reitera sua 

suposição da objetividade do bem do conhecimento. 

Podemos ainda acrescentar uma última observação sobre a ideia de fato 

moral que está imbricada na ideia de estado de coisas objetivo. Há, de fato, um 

realismo pressuposto na afirmação de Finnis que os bens humanos básicos são 

objetivos. Agora, novamente: isso não significa dizer que os bens humanos básicos 

são “coisas” do mundo físico. Significa dizer, antes, que eles estão atrelados à 

constituição da realidade das coisas: pois, no caso do conhecimento, por exemplo, 

como isso poderia ser um bem se não pudéssemos saber que, ao nível do mar, a 

água ferve a 100° graus? A formação do conhecimento não está dissociada da 

realidade do mundo físico; pelo contrário, há uma sintonia entre a capacidade de 

conhecer e as condições externas – sem essa sintonia, não poderíamos sequer nos 

orientar no mundo. O mesmo valeria, pois, a todos os outros bens humanos básicos. 
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 Esta é, aliás, a forma como Wittgenstein, em seu pensamento tardio, concebeu a objetividade dos 
jogos de linguagem (que são as expressões mais gerais da linguagem humana). Esse pensamento 
se encontra na obra Da Certeza (1951), cuja tradução para o inglês, aliás, foi iniciativa de Ascombe 
(junto com von Wright e Denis Paul). Nessa obra (que, na verdade, é um conjunto assistemático de 
aforismos cuja morte de seu autor inviabilizou uma organização), Wittgenstein defende que a 
linguagem está fundada sob uma série de proposições fulcrais ou crenças básicas (certezas 
objetivas) cuja dúvida não é possível – pois elas seriam a condição mesma da linguagem, sendo, 
enquanto tais, pressupostas em toda e qualquer dúvida. No artigo Objetictivity and Content in Ethics 
(1975), John Finnis empreende uma aproximação entre a ideia de certeza defendida por Wittgenstein 
e sua concepção de bens humanos básicos. O cerne da aproximação está justamente na ideia de 
que negar a objetividade desses bens contradiz a própria prática humana, uma vez que eles seriam 
certezas ou fulcros básicos que a tornam possível. É certo que a aproximação intentada por Finnis 
não seria bem vista pelos defensores do filósofo austríaco. No entanto, uma vez compreendido o 
caráter fundacional dos bens humanos básicos, ignorando as diferenças metodológicas entre os 
autores, a aproximação parece fazer sentido.  
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3.5. A natureza do dever como problema central 

 

 

A compreensão e justificação das razões para a ação que compõem a razão 

prática só poderão ser satisfatórias se alcançarem o núcleo do problema da 

normatividade prática, qual seja: a questão sobre o surgimento e explicação daquilo 

que chamados de “dever”. Toda a nossa discussão anterior sobre a relação entre 

razão teórica e razão prática aponta diretamente para essa questão.  

Uma vez que o mundo empírico só nos mostra fatos e realidades “físicas”, e 

que a nossa filosofia acadêmica está repleta de visões reducionistas sobre a 

normatividade prática (reducionismos materialistas, metaéticos, relativistas, 

subjetivistas, etc.), é natural encontrar dificuldades com a compreensão da realidade 

peculiar do “dever”. Pois, trata-se de uma realidade que, embora mantenha relações 

de analogia com as ordens da natureza, da lógica e da técnica, não pode, no 

entanto, ser reduzida a nenhuma delas. Como diz Germain Grisez (2007, p. 187): 

“[...] o conhecimento prático refere-se a uma dimensão muito diferente da realidade, 

que é realmente uma possibilidade pelo dado, mas uma possibilidade que, para se 

tornar real, precisa ser realizada pela direção da própria mente.” 

E não é difícil ver como os grandes movimentos filosóficos do séc. XX se 

empenharam na tarefa de reduzir a normatividade prática a uma daquelas três 

ordens da realidade. Há pelos três exemplos óbvios disso, a saber: o positivismo 

lógico, a da escola de Frankfurt e o recente naturalismo. O positivismo lógico, ao 

rechaçar a possibilidade da investigação ética em virtude dos supostos limites da 

linguagem e da razão (reduzindo a filosofia à lógica), acabou por impulsionar a 

filosofia analítica de Moore a um patamar de proeminência acadêmica (o que 

encorajou consideravelmente a onda de reducionismo metaético que pode ser vista 

ainda hoje nos redutos acadêmicos). A escola de Frankfurt, através da incursão nas 

ciências sociais e no legado do marxismo, parece ter propagado a crença de que a 

normatividade prática é, no fundo, uma questão de economia. E o naturalismo, em 

razão de sua perspectiva materialista, não deixou de colocar a liberdade humana em 

jogo quando teve voz na filosofia – pois, se tudo é material e explicável pelas 

ciências empíricas, então os seres humanos são seres dominados pela natureza 
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física, na qual, obviamente, há pouca ou nenhuma chance de liberdade e, portanto, 

de responsabilidade moral. 

A importância da consistência lógica, a influência das relações econômicas na 

moralidade e o papel da fisiologia e da psicologia na ação humana são, com certeza, 

pontos incontornáveis para qualquer teórico moral. Agora, há boas razões para crer 

que essas realidades, em si mesmas, não explicam e nem justificam a dimensão da 

normatividade prática. Certamente, a mais desafiadora entre essas razões é aquela 

que diz que, do fato de algo ser de uma determinada forma, não se segue 

logicamente que isso deve ser assim.  

Ora, a questão acerca do “surgimento” da normatividade prática tem, 

portanto, o ônus da prova. Pois, é exatamente tal explanação da origem do dever (e 

do bem humano que a ele se conecta) que pode mostrar se a fundamentação da 

moralidade repousa sobre certos princípios intelectuais normativos ou se é apenas 

uma questão de sentimentos e emoções (ou, pior ainda, uma questão de inferência 

ilícita de fatos para normas).  

 

 

3.5.1. Intelectualismo e apreensão intelectual dos primeiros princípios da lei 

natural 

 

 
O jusnaturalismo defendido por Finnis não é intuicionista, pois não é livre de 

dados (data-less); mas também não é construtivista, pois não justifica seus 

princípios através de uma construção procedimental. Antes, é “intelectualista”, pois 

defende que é a inteligência que orienta e estrutura toda a experiência prática 

humana. Segundo o autor (FINNIS, 2011a, p. 98-9), é a inteligência que apreende 

(grasps) os primeiros princípios da lei natural através de atos de insight sobre dados 

da experiência e sobre as inclinações naturais. Em geral, esses dados e essas 

inclinações incluem, a saber: experiências de causa e efeito, tendências sub-

racionais e insights teóricos sobre possibilidades (FINNIS, 2011a, p. 30, 39, 45, 98-

9, 148). Ademais, a articulação desses dados também pressupõe memória, 

sensibilidade e imaginação (FINNIS, 1998, p. 87-8).  Há, em suma, um complexo de 

dados e capacidades que cooperam na apreensão intelectual dos primeiros 

princípios da lei natural.  
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Esse complexo é articulado “naturalmente” pela inteligência humana. A 

explanação desse processo é, na verdade, a interpretação que Finnis oferece para 

uma das teses centrais da questão 94, a.2 da Suma Teológica (ST, I-II, q. 94, a.2), 

qual seja: a tese de que os objetos das inclinações naturais do homem são 

naturalmente compreendidos pela razão como bens a serem realizados e buscados 

na ação humana158. A estrutura dessa tese abarca, portanto, três pontos: (i) as 

inclinações naturais; (ii) a compreensão natural das inclinações naturais como bens 

a ser buscados; e (iii) os bens compreendidos.  

Ora, o processo de apreensão intelectual (insight) dos bens humanos básicos 

da lei natural diz respeito aos pontos (i) e (ii). Tomás de Aquino, contudo, não foi 

muito claro sobre quais são exatamente os dados e as capacidades que estão em 

jogo em (i) e (ii) – o que, evidentemente, originou muitas controvérsias entre seus 

intérpretes e seguidores. Finnis, como intérprete de Aquino, busca forjar uma 

explicação mais clara sobre o que seriam as (i) “inclinações naturais” e a (ii) 

“compreensão natural da razão sobre tais inclinações”. Essa explicação é 

justamente o que estamos chamamos de “argumento do insight”. Tal argumento, por 

seu turno, prepara o terreno para uma compreensão mais ampla dos (iii) bens 

compreendidos.  

 

 

3.5.2. Argumento do insight: as primeiras evidências  

 

 

Costuma-se traduzir a palavra inglesa “insight” por “intuição” em português. 

Entretanto, como acontece com muitas outras palavras e expressões inglesas, 

“insight” não se deixa traduzir tão facilmente. De fato, a tradução de “insight” para 

“intuição” compromete muito do sentido que a palavra tem no inglês. Em virtude 
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 Embora essa tese apareça em textos como Sobre a Verdade (Quaestiones Disputatae de 
Veritate), Comentários sobre as Sentenças de Pedro Lombardo (Scriptum super Libros Sententiarum 
Petri Lombard- iensis) e Comentários sobre a Ética a Nicômaco de Aristóteles (Sententia Libri 
Ethicorum), é o clássico argumento da Suma Teológica (especialmente em: ST, I-II, q. 94, a2) que 
elucida seu papel na doutrina jusnaturalista de Tomás de Aquino. Pois é nessa ocasião que Aquino 
afirma que toda inclinação natural do homem é naturalmente compreendida pela razão como um bem 
a ser realizado e buscado na ação humana. O insight nada mais é do que a interpretação do que 
Aquino quer dizer com “compreensão natural” das inclinações naturais como bens/fins básicos da 
ação. Para as referências da obra de Tomás de Aquino onde essa tese aparece, ver: FINNIS, 2007a, 
p. 83-4. 
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disso, optamos por não traduzi-la para o português. Essa opção, ademais, é 

amparada pelo fato de tal palavra já ser consideravelmente conhecida entre os 

falantes de língua portuguesa.  

A noção de insight aparece de forma um tanto discreta em Lei Natural e 

Direitos Naturais. Em verdade, o autor a pressupõe durante todo o capítulo III. Uma 

Forma Básica de Bem: Conhecimento (primeiro capítulo da Segunda Parte da obra). 

Pois é especialmente nesse capítulo onde Finnis oferece seus principais argumentos 

justificacionais em prol dos bens humanos básicos da lei natural – tomando o bem 

conhecimento como exemplo. No entanto, o argumento do insight aparece pela 

primeira vez no capítulo anterior (II. Imagens e Objeções, Primeira Parte da obra), na 

seção intitulada: II.4 A inferência ilícita de fatos para normas, quando o autor afirma 

que: 

 
 

A pessoa não julga que “tem [ou todos têm] a inclinação de descobrir a 
respeito das coisas” e depois infere que, portanto, “o conhecimento é um 
bem a ser buscado”. Pelo contrário, por meio de um simples ato de 
entendimento não-inferencial, a pessoa apreende que o objeto da inclinação 
que ela experiência é um caso particular de uma forma geral de bem, para 
ela mesma (e para outros como ela). (FINNIS, 2007a, p. 45, Grifos nossos)  

 
 

Ou seja, o argumento do insight surge, inicialmente, para explicar a alegação 

de que o jusnaturalismo clássico tomista não infere normas de fatos, ou ainda: não 

deduz proposições normativas (“deve”) de proposições descritivas (“é”). Ora, se a 

apreensão das formas de bem da lei natural ocorre através de um “ato de 

entendimento não-inferencial”, então torna-se manifesto que tal processo não incorre 

na inferência ilícita de fatos para normas, de proposições normativas a partir de 

proposições descritivas – o que chamamos “falácia naturalista”. Esta primeira 

aparição do argumento já engendra os principais elementos teóricos do mesmo, a 

saber: as inclinações; o ato de insight sobre essas inclinações; e o bem geral 

apreendido por meio do insight. Mas, como a intenção naquele momento do texto é 

evidenciar que o direito natural não procede a partir de uma inferência de fatos para 

normas (mas, antes, explica o estabelecimento das mesmas através de um processo 

intelectual não-inferencial), Finnis não desenvolve a conexão que há entre aqueles 

elementos teóricos nesse primeiro momento.  

Em verdade, em Lei Natural e Direitos Naturais, esse desenvolvimento é 

precário. Além da citação que vimos acima, talvez tenhamos alguma explicação do 
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argumento em apenas mais duas passagens. A primeira é em uma nota do final do 

capítulo III. Uma Forma Básica de Bem: Conhecimento (a nota: III. 5), onde Finnis 

afirma que: 

 
 

Tomás de Aquino seguiu a teoria de Aristóteles da “indução” de primeiros 
princípios indemonstráveis a partir de insights sobre a observação, memória 
e experiência, mas estendeu a exposição a uma “indução” paralela de 
princípios da razão prática (isto é, da lei natural) a partir de insights sobre 
inclinações sentidas e um conhecimento das possibilidades [...]. (FINNIS, 
2007a, p. 83-4)  

 
 

Aqui fica clara a origem aristotélico-tomista do argumento, sobretudo a 

iniciativa de Aquino de ampliar a ideia aristotélica de insight (nous) sobre princípios 

indemonstráveis da razão teórica para princípios indemonstráveis da razão prática – 

os quais constituem a lei natural (Ibidem, idem). Em verdade, é interessante notar 

que, segundo Finnis, Tomás de Aquino não apenas estende a tese da “indução” de 

primeiros princípios indemonstráveis para os princípios da lei natural, mas também 

estende o conteúdo sobre o qual o intelecto “induz” os princípios: em Aristóteles, 

tínhamos apenas os seguintes pré-requisitos: observação, memória e experiências 

(Ibidem, idem); mas, em Aquino, são acrescentadas as inclinações e o 

conhecimento das possibilidades (leia-se: insights teóricos sobre as possibilidades). 

O segundo trecho onde Finnis explana o argumento do insight está no último 

capítulo da obra (XIII. Natureza, Razão, Deus, Terceira Parte da obra). Na seção 

XIII. 4 Lei natural como “participação da Lei Eterna” deste capítulo, Finnis diz o 

seguinte acerca do entendimento (nous, intellectus):  

 
 

Pois, por meio deste poder, apreendemos as formas básicas do bem (e, 
portanto, os princípios básicos da lei natural); os dados para este ato do 
entendimento incluem os desejos e inclinações que experenciamos, mas, 
como todo entendimento, este ato de entender vai além dos dados 
conforme os experenciamos, para conceitos acessíveis ou disponíveis não 
à experiência, mas apenas ao entendimento. (FINNIS, 2007a, p. 380) 

 
 

Essa explicação complementa as anteriores ao sublinhar que os atos do 

entendimento vão além da experiência – isto é, vão além do nível inicial das 

inclinações e experiências particulares, para o nível avançado dos princípios básicos 

ou gerais da lei natural. Tal passagem do particular para o geral, como sendo um 

processo genuinamente intelectual, já evidencia o peso epistemológico que as 
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primeiras explicações do argumento, talvez por estarem focadas mais no caráter 

não-inferencial dos atos de insight, deixam escapar. 

 Com efeito, podemos seguramente afirmar que o argumento do insight 

(enquanto uma interpretação da tese aristotélico-tomista de “indução” de primeiros 

princípios práticos) opera duas funções epistemológicas fundamentais na teoria de 

Finnis: por um lado, explica como o jusnaturalismo clássico evita a falácia 

naturalista; e, por outro lado, elucida a capacidade humana de apreender princípios 

fundacionais (não só teóricos, mas também práticos), conectando sensibilidade e 

entendimento, particularidade e universalidade (FINNIS, 2011a, p. 178).  

Após Lei Natural e Direitos Naturais, vemos uma reafirmação do argumento 

do insight com alguma integralidade em Aquinas: Moral, Political, and Legal 

Theory159. Entretanto, uma explanação mais satisfatória só aparecerá na Introdução 

do primeiro volume dos Collected Essays do autor (Reason in Action) e em alguns 

dos ensaios contidos nesse volume.  Em virtude disto, esse primeiro volume de seus 

Essays será a nossa referência para a explicação dos elementos envolvidos no ato 

insight.  

 

 

3.5.3. Inclinações e capacidades, insight teórico e insight prático: sobre o 

surgimento do bem e da normatividade prática 

 

 

Vimos que o argumento do “insight” constitui-se como uma interpretação da 

tese aristotélico-tomista sobre a “indução” de primeiros princípios indemonstráveis. 

Essa “indução” é compreendida como um “ato não-inferencial do entendimento”, isto 

é, um ato do entendimento que não é o mesmo que a inferência de uma proposição 

a partir de outra (tal como ocorre em nossos raciocínios corriqueiros), mas que é, 

antes, um ato de “apreensão” espontânea e natural (um insight) sobre certos 
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 Especialmente nas páginas 87-9. Ademais, é fato que a obra Fundamentos de ética, segunda 
grande publicação de Finnis, logra considerável desenvolvimento quanto às teses fundacionais de 
sua primeira obra. Contudo, ela não desenvolve o argumento do insight – e talvez a aparição do 
argumento mesmo em Lei Natural e Direitos Naturais seja mais integrada do que o é em 
Fundamentos de ética. Na tradução brasileira de Fundamentos de ética, realizada por Elton Somensi 
e Arthur M. Ferreira, e publicada pela Editora Elsevier, há um prefácio exclusivo onde John Finnis faz 
importantes observações sobre os avanços que a obra logrou em relação a Lei Natural e Direitos 
Naturais. Entretanto, o autor não menciona esse ponto em especial. Ver: FINNIS, 2012, Prefácio à 
Edição Brasileira. 
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princípios básicos. Ou seja, o ato de insight não é uma conclusão de uma 

proposição para outra: antes, é um ato totalmente não-dedutivo e original do 

entendimento. 

 Embora seja puramente intelectual e “espontâneo”, esse ato depende das 

inclinações sensíveis, dos conhecimentos básicos sobre causa e efeito, da memória, 

da imaginação e dos insights teóricos sobre as possibilidades. Ao invés explicar 

inicialmente esses elementos um por um, é mais útil começar pela visualização do 

processo do insight através de um exemplo. O exemplo que Finnis gosta de explorar 

é o da apreensão do bem humano básico conhecimento. Como cada bem humano 

básico diz respeito a uma capacidade humana e a um conjunto de estados de 

coisas, a apreensão de cada um deles, para além daquelas pré-condições gerais, 

envolve algumas condições que são próprias da alçada de cada bem160. No entanto, 

o exemplo do conhecimento deve ser abstraído de suas condições particulares, de 

modo que venha a ser apenas uma ocasião para a compreensão do processo do 

insight (que é, em termos gerais, o mesmo para todos os demais bens humanos 

básicos). Com tal propósito em mente, analisemos o exemplo que segue. 

 As crianças pequenas costumam fazer perguntas sobre as coisas – elas 

querem saber as características, os nomes e as causas das coisas. Da mesma 

forma, elas também questionam sobre o que é real em oposição ao que é falso e 

fantasioso. Essas questões servem para suplementar suas próprias experiências. 

Nesse transcurso, elas notam que as perguntas podem obter respostas, que as 

respostas levam a mais perguntas e que as respostas (quando não contradizem 

outras respostas e dados da experiência) podem ser relacionadas (ou agrupadas). 

Com base nessa experiência, a criança obtém, através de um ato de insight, o 

conceito de “conhecimento”: o sistema de respostas corretas para todas as questões 

que poderiam ser feitas, de um acesso possível a tudo que real e não mera ilusão. 

Com efeito, a criança obtém a proposição de que conhecimento é possível (FINNIS, 

2011a, p.2).  

O insight de que “conhecimento” é possível, é uma apreensão original sobre 

um horizonte de possibilidade, a saber: sobre o conjunto de respostas corretas para 

todas as perguntas que podem ser feitas. O conceito “conhecimento” é, assim, 
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 Há questões que são relevantes para o conhecimento em especial que podem não o ser para o 
bem humano básico vida (e assim com os demais bens humanos básicos). Por exemplo: experiências 
que elucidam o risco da morte podem ser de pouca utilidade em contextos nos quais o conhecimento 
está sendo buscado.  
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aquilo que representa a inteligibilidade que perpassa a possibilidade de “ir seguindo” 

as respostas corretas que são obtidas – atingindo, deste modo, um estado que é 

diferente da ignorância e do engano, estado que chamamos “conhecimento”. Por 

conseguinte, podemos dizer que, no transcurso da experiência de curiosidade que 

suscita perguntas e respostas, a pessoa apreende algo totalmente novo em relação 

a esse transcurso: ela apreende, pois, que conhecimento é possível. Portanto, a 

descoberta original do conceito “conhecimento” não se identifica nem com a 

inclinação para fazer perguntas (curiosidade) e nem com a experiência de receber 

respostas – pois aquele conceito diz respeito a uma inteligibilidade nova que foi 

apreendida na experiência.  

“Conhecimento” diz respeito à inteligibilidade que é apreendia na 

possibilidade de obter respostas corretas. Assim, o conhecimento é um acesso ao 

que é real em oposição ao que é falso, e não somente às respostas dadas 

indiscriminadamente. É por isso que, como diz Finnis: “o conhecimento vem à vida 

intelectual infantil e madura junto com equívocos, decepções e ilusões ou 

fantasias...” (FINNIS, 2011a, p. 3). É claro que saber que algo é falso faz parte do 

conhecimento; mas isso não seria possível em absoluto se não existisse um curso 

possibilidade de acessar o que é o verdadeiro – que é, obviamente, nosso critério 

para determinar a falsidade. Ora, a nossa inteligência simplesmente apreende um 

ponto de inteligibilidade nesse horizonte de possibilidade de questionar, refletir, 

descobrir, etc. 

Até esse nível de entendimento, a pessoa obteve apenas o insight de que 

conhecimento é possível. Esse insight é, pois, de natureza não-prática (teórica). Não 

é sobre o que deve ser feito, mas sobre como as coisas são. No entanto, uma vez 

que a pessoa apreendeu que o conhecimento é possível, ela está apta para obter 

um outro insight fundacional: ela pode descobrir que perseguir esse curso de 

possibilidade inteligível, obtendo conhecimento, é algo bom, é um benefício que “é 

para ser buscado” (“is to be pursued”) e seu contrário evitado. Assim, tendo como 

matriz o insight teórico sobre conhecimento como uma possibilidade, a pessoa 

apreende que o conhecimento é uma possibilidade benéfica, um benefício, uma 

perfeição, isto é: que estar na condição de quem conhece é melhor do que estar na 

condição de quem é ignorante. A ignorância e o equívoco são, portanto, deficiências, 

males a ser evitados. Como diz Finnis: 
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[...] o insight de que conhecimento não é simplesmente uma possibilidade, 
mas uma vantagem – uma possibilidade desejável, benéfica, uma boa 
coisa, um tipo de benefício, uma forma de ser que é melhor do que ser 
ignorante: a pessoa está em melhores condições assim do que se suas 
questões permanecessem sem respostas. (FINNIS, 2011a, p. 98)

161
  

 
 

Por conseguinte, a pessoa que obteve o insight de que o conhecimento é um 

bem que é para ser perseguido (e que a ignorância é um mal que é para ser 

evitado), é “dirigida” por esse “é para ser” no sentido em que ele aponta para um 

propósito inteligível benéfico: 

 
 

Esse primeiro princípio da razão prática de que o conhecimento é benéfico 
– um bem que é digno de ser buscado, isto é, em outras palavras, um bem 
a ser buscado – é o fundamento (principium, arché) e a estrutura para o 
pensamento prático sobre como realizar o bem na oportunidade, sobre 
como realizá-lo ou atualizá-lo (alcançá-lo). O núcleo desse pensamento já é 
normativo: “é para ser buscado” significa deve ser buscado, em um sentido 
que não é moral ainda (embora seja incipientemente moral). A 
desejabilidade desse bem e (às vezes atingível) possibilidade é a fonte 
dessa normatividade. (FINNIS, 2011a, p. 98-9)

162
 

 
 

Assim, uma vez que a pessoa obteve o insight de que o conhecimento é uma 

possibilidade benéfica a ser buscada, e seu oposto uma possibilidade maléfica a ser 

evitada, uma normatividade primária se instaura – e eis que “surge” um primeiro 

princípio da lei natural. Essa normatividade é mais bem entendida nos termos de 

uma “diretividade”, pois aquele “é para ser” dirige a pessoa à possibilidade benéfica 

que foi descoberta, ou, tal como na citação acima: “a desejabilidade dessa 

possibilidade boa é a fonte de sua normatividade”. Deste modo, esse “é para ser”, 

embora possa ser entendido como um “deve”, não é ainda propriamente moral. 

Como diz Finnis: 

 
Apenas na medida em que cada um deles é um primeiro princípio, o ‘deve’ 
que cada um afirma – mesmo o deve de ‘é para ser evitado’ – não é nada 
mais nada menos do que o conteúdo proposicional, inteligível da 
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 No original: “[…] the insight that knowledge is not simply a possibility but an advantage—a 
desirable, beneficial possibility, a good thing, a kind of benefit, a way of being that is better than being 
ignorant: one is better- off than if one’s questions remained unanswered.” 
162

 No original: “This first principle of practical reason, that knowledge is beneficial—a good that is 
worthy of pursuit, that is, in other words, to be pursued—is foundation (principium, arche) and 
framework for practical thought about how to make good on the opportunity, how to realize or 
actualize (achieve) it. The core of this thought is already normative: ‘is to be pursued’ means ought to 
be pursued, in a sense of ‘ought’ that is not yet moral (though it is incipiently moral). The desirability of 
this good, and sometimes attainable, possibility is the source of this normativity.” 
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atratividade daquele bem humano básico ao qual o princípio em questão 
dirige. (FINNIS, 1998, p. 87)

163
 

 

Portanto, o “deve” que o insight prático instaura diz respeito apenas ao 

“conteúdo proposicional inteligível da atratividade ao bem descoberto”. Ou seja, não 

é um mandamento moral da lei natural, mas uma diretividade a um bem descoberto, 

que leva em conta apenas seu conteúdo inteligível (isto é, sua desejabilidade 

primária). Tal diretividade, por sua vez, é o background para o estabelecimento de 

toda a moralidade. É apenas em questões morais tais como, por exemplo, “não se 

deve mentir” ou “não se deve matar”, que aquele “deve” adquire seu pleno sentido 

moral. 

Em suma, o que foi exposto acima pode dar uma ideia a respeito do insight 

sobre primeiros princípios da lei natural. Com o exemplo do conhecimento, tentamos 

mostrar que esses primeiros princípios são apreendidos naturalmente como 

“diretivas” a benefícios inteligíveis (bens humanos básicos). Entrementes, por si 

mesmo, o exemplo não explica cada um dos pressupostos envolvidos. Podemos 

estruturar esses pressupostos como segue. 

 Em primeiro lugar, o argumento do insight supõe as faculdades mais comuns 

da epistemologia clássica, quais sejam: imaginação, memória, percepção 

(sensibilidade) e racionalidade (ou inteligência). Finnis se reporta diretamente a 

Aristóteles e Tomás de Aquino ao falar dessas faculdades (FINNIS, 1998, p. 87-8; 

2007a, p. 380). A única que ressalva que deve ser feita com relação às fontes do 

autor, é que ele mantém uma tese assumidamente interpretativa da noção de 

Aristóteles e (sobretudo) de Tomás de Aquino sobre a racionalidade ou inteligência. 

A “nova escola de direito natural clássico” da qual Finnis é o grande represente, vai 

abertamente além do que Tomás de Aquino escreveu sobre este e muitos outros 

pontos. De todo modo, com relação àquelas faculdades pressupostas por Finnis, 

parece não haver maiores complicações164; de modo que elas podem ser tomadas 

em seu sentido mais comum na tradição filosófica (excetuada a racionalidade e 

inteligência práticas, que devem ser compreendidas como a razão prática ou 
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 “Just in so far as they are each a first principle, the 'ought' that each affirms – even the ought of 'is-
to-be-avoided' – is nothing more nor less than the intelligible, propositional content of the 
attractiveness of that basic human good towards which the principle in question directs.” 
164

 É importante notar que o conhecimento sobre causa e efeito está incluído nessas faculdades – ele 
engendra, pois, uma espécie de modo padrão da percepção humana que já pressupõe todas as 
faculdades mencionadas – sensibilidade, memória, imaginação, etc. 
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entendimento prático cujos fundamentos são os princípios da lei natural que 

conduzem a bens humanos básicos). 

Além das faculdades humanas mais básicas pressupostas na experiência 

ordinária, o processo do insight pressupõe, em segundo lugar, as “inclinações 

naturais” do homem. Afinal, o argumento central de Aquino é que “tudo aquilo para o 

que o ser humano tem uma inclinação natural, a razão naturalmente compreende 

como um bem a ser buscado na ação.” (ST, I-II, q. 94, a.2c). Aquino não é 

exatamente claro sobre quais seriam essas inclinações naturais (FINNIS, 2011e, p. 

440). Em virtude disso, seus intérpretes divergiram e ainda divergem sobre a 

interpretação adequada. Quanto a Finnis, sua posição a respeito disso também não 

parece muito clara; ademais, suas considerações sobre o assunto estão espalhadas 

através de suas obras e ensaios. No entanto, o autor tem uma opinião a respeito, a 

qual parece caracterizar as inclinações naturais em jogo com sensíveis e 

intelectuais. Tal posição é consideravelmente complexa; por isso, ela precisa ser 

analisada por partes.  

Segundo Finnis (1998, p. 92), as várias referências que Tomás de Aquino faz 

a “inclinações” em ST I-II apontam para pelo menos três tipos inclinações naturais, a 

saber: (i) tendências, dinamismos ou disposições que podem influenciar mesmo sem 

consciência de seu funcionamento, e que são essencialmente disposições das 

partes e capacidades que visam suas próprias atualizações; (ii) tendências que se 

fazem sentir, de forma mais ou menos constante, como apetites sensíveis (incluindo 

aversões), isto é, como emoções ou paixões; (iii) e tendências que estão 

precisamente na vontade como inclinações naturais a razões e a bens humanos 

inteligíveis. Essa lista é apresentada em Aquinas: Moral, Political, and Legal Theory, 

ocasião esta em que, contudo, o autor não explica o modo como todas ou algumas 

das inclinações listadas cooperam no ato de insight sobre os bens da lei natural. 

Pelo contrário, Finnis argumenta (Ibidem, p. 93) que, na visão de Aquino, tanto 

existem inclinações “naturais” que não são inclinações naturais no sentido de ST, I-

II, q. 94, a.2c (como as inclinações para o egoísmo) quanto a discussão em torno 

dos bens básicos da lei natural não supõe que a pessoa saiba de antemão quais 

tipos de inclinações naturais são necessárias para a compreensão de tais bens.  

Ainda naquela ocasião (Ibidem, p. 92-4), Finnis afirma que as preocupações 

de Aquino ao discutir a compreensão dos bens da lei natural eram totalmente 

metafísicas. Fossem suas preocupações essencialmente práticas, certamente 
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Aquino teria explicitado quais são exatamente os tipos de inclinações naturais que 

precedem os atos de insight (nos termos de Aquino, de “indução”) sobre os 

princípios da lei natural. Entrementes, em todas as discussões que Finnis faz a 

respeito das inclinações naturais, não se vê nenhuma indicação clara sobre o papel 

da inclinação (i) (tendências que influenciam mesmo sem a pessoa estar consciente 

delas, e que visam à realização das partes ou capacidades que lhes são peculiares) 

no processo de apreensão da lei natural. Talvez isso ocorra porque esse tipo de 

inclinação diz respeito à Lei Eterna em Aquino (a lei que governa todo o cosmos), 

uma questão essencialmente metafísica que Finnis não discute no contexto da 

apreensão dos bens humanos básicos da lei natural165. Por outro lado, os outros 

tipos de inclinações, a saber, as inclinações (ii) (sentimentos e paixões) e (iii) 

(inclinações intelectuais da vontade), aparecem em praticamente todas as 

discussões que o autor faz sobre a questão do insight.   

Todavia, o ponto delicado é saber como esses dois tipos de inclinações 

cooperam: se os bens humanos básicos dependem mais diretamente das 

inclinações sensíveis ou das inclinações intelectuais. Como diz Finnis 

 
 

A concepção de Aquino sobre a relação entre as inclinações naturais e a 
compreensão dos primeiros princípios práticos (proposições), é ambígua e 
tem sido interpretada de forma muito variada. Existem modos em que 
inclinações pré ou sub-racionais podem fornecer um tipo de dado para os 
insights originários sobre os bens inteligíveis e os princípios que os 
selecionam e nos dirigem a eles; e há as inclinações da vontade que 
respondem a esses insights precisamente porque a vontade, a rigor, é a 
capacidade de resposta ao entendimento prático dos bens. Está longe de 
ser claro que os dados sob os quais os insights práticos originários ocorrem 
devem incluir inclinações pré-racionais, muito menos que tais inclinações 
são o único dado relevante [...]. (FINNIS, 2011e, p. 440)

166
 

 
 

Adiante, o autor finalmente se posiciona sobre o papel das inclinações 

naturais em ST, I-II, q. 94, a.2, dizendo que: 
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 Mas discute apenas no momento “metafísico” de investigar as causas últimas da lei natural e da 
ação humana. Por exemplo: FINNIS, 2007a, cap. XIII; 1998, cap. X. 
166

 No original: “Aquinas’s account of the relation between natural inclinations and the understanding 
of first practical principles (propositions) is ambiguous and has been very variously interpreted. There 
are ways in which pre- or sub-rational inclinations can provide a kind of data for one’s originating 
insights into intelligible goods and the principles which pick them out and direct us towards them; and 
there are the inclinations of the will that respond to those insights precisely because will, strictly 
speaking, is responsiveness to practical understanding of goods. It is far from clear that the data on 
the basis of which the originating practical insights occur must include prerational inclinations, let 
alone that such inclinations are the only relevant data […].” 
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A melhor interpretação da sentença de Aquino é tomá-la como se referindo 
não a inclinações pré ou sub-racionais de desejo ou aversão ou inércia, mas 
como inclinações da vontade (isto é, do apetite inteligente) que seguem 
nosso entendimento desses estados de coisas prospectivos como 
inteligivelmente bons, desejáveis. (FINNIS, 2011e, p. 449)

167
  

 
 

Ou seja, Finnis parece estar assumindo que são as inclinações inteligentes da 

vontade em direção aos bens que influenciam mais diretamente a apreensão dos 

mesmos por atos de insights. Entretanto, em outros momentos, podemos ver o autor 

afirmando que: “[...] os insights cujos conteúdos são os princípios autoevidentes do 

conhecimento prático não são intuições – “insights” sem dados. Antes, eles são 

insights cujos dados são, em primeiro lugar, apetites sensíveis e naturais e 

respostas emocionais.” (FINNIS, 2011a, p. 204)168 Ora, são as inclinações sensíveis 

ou as inclinações intelectuais que ocasionam os insights práticos?  

O excerto citado acima, no qual Finnis parece se posicionar em prol das 

inclinações da vontade, não é tão claro quanto deveria (dada a amplitude da 

questão); no entanto, há nele um detalhe que não pode passar despercebido, qual 

seja, a afirmação de que as inclinações naturais em ST, I-II, q. 94, a.2c são 

“inclinações da vontade (isto é, do apetite inteligente) que seguem nosso 

entendimento desses estados de coisas prospectivos como inteligivelmente bons, 

desejáveis.” Ora, o detalhe crucial aqui é a afirmação de que as inclinações da 

vontade “seguem” o entendimento dos bens humanos básicos, pois isso implica em 

ver tais inclinações como respondendo a bens que já foram apreendidos. Ademais, 

no contexto do excerto do qual extraímos esta frase citada por último, Finnis deixa 

claro que a questão sobre quais são as inclinações naturais em ST, I-II, q. 94, a.2c é 

uma questão sobre a forma de conhecer (coming to know) a lei natural (2011e, p. 

449). Dadas estas evidências, a conclusão que podemos chegar é que, ao se 

posicionar do lado das inclinações naturais como inclinações da vontade, Finnis está 

entendo estas últimas como as inclinações que “expressam” os bens humanos 

básicos (e, portanto, as capacidades da natureza humana). Se for assim, fica difícil 
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 No original: “The best interpretation of Aquinas’s sentence is to take it as referring not to sub- or 
prerational inclinations of desire or aversion or inertia, but to the inclinations of the will (i.e. of 
intelligent appetite) which follow our understanding of such prospective states of affairs as intelligibly 
good, desirable.”  
168

 No original: “Rather they are insights whose data are, in the first place, natural and sensory 
appetites and emotional responses. These data are subsequently enriched by theoretical knowledge 
or true opinion about possibilities (e.g. about what threatens and enhances health, or about what 
knowledge is available), and by experience of disharmony (frustrated intentions).” 
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ver como as inclinações naturais mencionadas em ST, I-II, q. 94, a.2c contariam 

como dados prévios para a apreensão dos bens humanos básicos.  

Parece que forma correta de compreender o papel desses dois tipos de 

inclinações naturais (sensíveis e intelectuais) é a seguinte: em primeiro lugar, temos 

as inclinações ou ímpetos sensíveis que nos impulsionam para os insights teóricos 

sobre possibilidades (no caso do conhecimento, por exemplo, o ímpeto que 

ocasiona a apreensão da possibilidade de conhecer a verdade é o ímpeto da 

curiosidade); em segundo lugar, temos as inclinações racionais ou intelectuais da 

vontade que, tendo como matriz os insights teóricos sobre as possibilidades, 

impulsionam os insights práticos sobre os benefícios inteligíveis engendrados 

naquelas possibilidades.   

Sobre o segundo tipo de inclinação natural (inclinações da vontade), é 

importante destacar que se trata de uma leitura aristotélico-tomista acerca da noção 

de vontade. Finnis está entendendo “inclinações naturais da vontade” como “apetite 

racional” (appetitus racionalis). Trata-se da ideia de que a vontade “está na nossa 

razão (voluntas est in ratione)” (FINNIS, 2012, p. 47). Essa tese é claramente 

rejeitada na contemporaneidade. Contudo, parece que o argumento de Finnis em 

prol dessa visão, é que sem esse tipo de inclinação natural intelectual nós não 

teríamos o “interesse” necessário para buscar os bens humanos básicos. De forma 

mais simples: sem as inclinações naturais da vontade, nós não teríamos condições 

de compreender e conhecer o “bem” tal como compreendemos e conhecemos. Ou 

seja, sem essa apreensão, não haveria um nível mais fundamental de bem 

(inteligível) que conferisse inteligibilidade à experiência humana. Por exemplo: o 

mero prazer de obter uma resposta certa não seria suficiente para ocasionar um 

princípio prático básico. O prazer de obter a resposta certa só faz sentido (em 

termos práticos) porque a inteligência apreende o conhecimento como um bem a ser 

buscado e seu oposto como um mal a ser evitado. Assim, embora seja importante, o 

prazer não tem o poder, em si e por si mesmo, de fundamentar a razão prática: é 

preciso que a inteligência ou razão apreenda o sentido daquele prazer que está 

sendo experienciado (em nosso exemplo, durante o processo de conhecer)169.  
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 Talvez o “apetite racional” que caracteriza a vontade possa ser mais bem compreendido como 
uma “desejabilidade intelectual”. Sem esse tipo de desejabilidade, as coisas que são boas em si 
mesmas (como o conhecimento ou a amizade), não poderiam ser explicadas. No entanto, essa 
abordagem depende de uma compreensão mais profunda sobre o conceito de bem inteligível em 
Finnis – e estamos tratando ainda da apreensão do bem através dos atos de insight práticos.  
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Em suma, como vimos acima, o próprio John Finnis reconhece que Tomás de 

Aquino não é claro em ST, I-II, q. 94, a.2c a respeito das inclinações naturais – se 

são ímpetos sensíveis ou inclinações racionais da vontade. Finnis, entretanto, se 

posiciona a favor da segunda opção, afirmando que a vontade “segue” o 

entendimento das possibilidades como possibilidades benéficas. Tentamos 

encontrar o sentido dessa interpretação ressaltando a ideia de vontade enquanto 

“apetite racional”. É preciso reconhecer que esta é uma questão problemática dentro 

dos próprios escritos de Finnis. A principal razão para pensar assim, é porque o 

autor costuma entender a vontade como “[...] aquele aspecto de nossas capacidades 

racionais que consiste em responder com interesse, disposição, intenção etc., aos 

prospectivos benefícios inteligíveis.” (FINNIS, 2011b, p. 3-4). Ou seja, a vontade é 

uma espécie se sensibilidade a bens inteligíveis. Ora, se é assim, ela depende da 

existência desses bens. Mas, se ela depende da existência desses bens, como ela 

pode cooperar para sua apreensão intelectual?  

A saída que encontramos foi pensar no aspecto “apetitivo” da vontade como 

uma espécie de interesse que é automaticamente despertado quando da apreensão 

dos bens humanos básicos. Ainda assim, é notável que, se mantermos a ideia de 

vontade como “interesse ou resposta a bens inteligíveis”, os bens precisam preceder 

a vontade, pois do contrário ela não teria pelo que se interessar. Parece que a única 

forma de ela cooperar com o ato de insight, isto é, de ela ser uma das inclinações 

naturais sobre quais apreendemos bens humanos básicos, é enquanto uma espécie 

de disposição intelectual natural (isto é, uma disposição ou inclinação que está 

ulteriormente na inteligência) que possibilita a própria existência ou compreensão de 

algo como um bem inteligível. Aliás, Finnis observa (1998, p. 92, n. 149) que, 

conforme ST I-II, q. 6, a.4c, a vontade mesma é uma inclinação natural. Como diz 

Finnis, parafraseando Aquino: 

 
 

[...] temos em nós um tipo de vontade natural pela qual desejamos 
{appetimus} o que é intrinsecamente {secundum se} um bem para seres 
humanos enquanto seres humanos {bonum homini inquantum est homo}. 
Essa vontade natural segue o entendimento da razão na medida em que 
considera algo sem referência a propósitos e circunstâncias específicas 
{absolute considerans}: como quando visamos conhecimento, virtude, 
saúde e semelhantes. (FINNIS, 1998, p.81, n. 97)
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 No original: “[…] we have in us a kind of natural will whereby we desire {appetimus} what is 
intrinsically {secundum se} a good for human beings as human beings {bonum homini inquantum est 
homo}. This natural will follows reason's understanding in so far as it considers something without 
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Essa interpretação pode conduzir a uma visão metafísica profunda sobre a 

vontade (pois, de alguma forma, ela já conteria os bens humanos básicos antes 

mesmo da experiência). No entanto, como se trata de uma metafísica sobre a 

própria inteligência, o “preço” a pagar poderia ser menor do que se fosse uma 

metafísica sobre os bens humanos básicos como entidades transcendentes. Finnis 

afirma (1998, p. 93) que Tomás, enquanto metafísico, defendia que são os próprios 

bens que causam as inclinações. Ora, como a pretensão de Finnis é estabelecer 

uma investigação totalmente prática sobre a lei natural (sem qualquer pressuposto 

ontológico), a visão metafísica de Aquino não é adequada. Seja como for, se nossa 

interpretação não é satisfatória, ao menos ela destaca o problema e lança as bases 

para uma investigação mais sólida.  

 

 

3.5.4. Sobre a natureza do ato de insight e a influência de Bernard Lonergan 

 

 

Uma vez esclarecidos os pressupostos dos insights práticos sobre os 

princípios da lei natural, cabe uma palavra final sobre o próprio ato de insight. Isso 

porque, esse argumento intelectualista pode soar um tanto etéreo: afinal, trata-se de 

algo totalmente interno. Assim, tal argumento só pode ser compreendido por meio 

de reflexão. Aliás, em Lei Natural e Direitos Naturais, no capítulo dedicado às 

questões fundacionais, III. Uma Forma Básica de Bem: Conhecimento (primeiro 

capítulo da Segunda Parte da obra), Finnis fala diversas vezes que a compreensão 

dos princípios da lei natural demanda o engajamento em uma reflexão individual 

(2007a, p. 68-9, 71). Mas isso não significa que não possamos compreendê-los 

através de nossa experiência no mundo. Como diz o autor: “No entanto, tais 

pressupostos e princípios podem ser desengatados e identificados por meio de 

reflexão não apenas em nosso próprio pensamento, mas também nas palavras e 

feitos de outrem.” (FINNIS, 2007a, p. 71) Agora, é fato que recorrer ao testemunho 

dos bens básicos da lei natural que nos é conferido pela vida dos outros não é uma 

inferência menos problemática do que aquela engendrada no conhecimento interno 

                                                                                                                                                                                     
reference to specific purposes and circumstances {absolute considerans} : as when we will knowledge 
{scientiam} , virtue, health {sanitatem }, and suchlike.”  
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que podemos ter sobre a capacidade intelectual de obter insights. Nesse ponto, a 

justificação mais coerente com a filosofia de Finnis parece ser aquela que recorre 

tanto à (1) imaterialidade e peculiaridade dos processos mentais, quanto à (2) 

necessidade de lançar mão de argumentos dialéticos na explicação de fundamentos 

profundos.  

(1) É preciso reconhecer que o insight não é algo que podemos ver ou tocar, 

mas que, assim como os significados, as cores, os critérios de validade lógica etc., 

constituem uma realidade que todos os seres humanos conhecem. Ter um contato 

direto com o processo de insight é tão impossível quanto ter um contato direto, por 

exemplo, com a intencionalidade humana. A neurociência pode descobrir quais 

áreas do cérebro são ativadas nessas atividades mentais. Contudo, ela nunca 

poderá dizer o que essas atividades são em termos empíricos – afinal, nenhum 

estado material pode explicar os processos inteligíveis (os quais, aliás, já estão 

pressupostos em toda e qualquer compreensão e avaliação de dados). Assim como 

não podemos “ver” nossa mente operando, por exemplo, divisões ou multiplicações, 

também não podemos “ver” nossa mente gerando atos de insight.  

(2) Sabemos que 2 x 2 = 4; mas não sabemos “explicar”, materialmente, o 

processo mental que chamamos de multiplicação. Sabemos apenas que se trata de 

uma capacidade humana; e compreender tal processo assim é o bastante para nós. 

Aliás, o mesmo segue para a capacidade de “concluir” que é pressuposta no 

símbolo de igualdade em “2 x 2 = 4”. Ora, os atos de insight também são uma 

capacidade tipicamente humana. Aliás, é importante notar que não existem apenas 

os insights fundacionais sobre primeiros princípios. Na verdade, o insight é uma 

atividade comum da inteligência humana. Temos um insight ordinário sempre que 

apreendemos algo de uma forma que não é uma mera conclusão das premissas 

disponíveis. Por exemplo: suponha que uma pessoa está usufruindo do final de seu 

horário de almoço em uma livraria; ela então se depara, nas prateleiras da filosofia, 

com um livro que fala sobre a questão da imortalidade alma; ao lado deste livro está 

um outro livro sobre o ateísmo de Ludwig Feuerbach; a pessoa, então, tem a ideia 

de chegar em casa e escrever um artigo em seu blog sobre a relação entre a 

filosofia e os temas da religião. Escrever tal artigo não é uma conclusão da 

experiência de se deparar com ambos os livros; antes, é uma iniciativa inteligente e 

espontânea que proveio de um insight. 
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Uma outra forma de compreender o ato de insight é recorrer ao pensador que 

influenciou Finnis sobre isso, a saber: o sacerdote, teólogo, filósofo e economista 

canadense Bernard Lonergan. A noção de insight defendida por Finnis foi 

certamente influenciada pela obra Insight: A Study of Human Understanding (1957), 

de Lonergan. Finnis geralmente critica as posições de Lonergan em ética; ainda 

assim, não deixou de reconhecer que: “A crítica de Bernard Lonergan ao empirismo, 

em Insight, tem muita coisa de valor inigualável, e me ajudou grandemente em uma 

fase crucial de minha educação.” (FINNIS, 2011a, p. 88).  

Segundo Finnis (2012, p. 42-6), ao mesmo tempo em que Lonergan lançou as 

bases para uma compreensão profunda da estrutura cognitiva humana (superando 

tanto o empirismo rasteiro que julga serem os sentidos a única fonte de 

conhecimento quanto o apriorismo kantiano que não explica a relação entre intelecto 

e experiência), acabou caindo no engodo humiano de julgar que os bens humanos 

são questões de sentimentos e inclinações sensíveis. Em verdade, quase sempre 

que Finnis traz a figura de Lonergan para suas discussões é para ressaltar um ou 

outro (ou ambos) desses pontos.  

Ademais, o conceito de insight em Lonergan é evidentemente mais profundo 

do que em Finnis, pois se trata do conceito chave para a epistemologia e metafísica 

propostas pelo primeiro. A obra Insight, de Bernard Lonergan, é em verdade 

extremamente densa e complexa. Ela estabelece uma crítica ao empirismo e ao 

kantismo através de uma incursão nos métodos da matemática, das ciências e do 

senso comum. Sua pretensão é revelar a estrutura cognitiva (os insights) por trás 

dos principais campos de conhecimento humano (LONERGAN, 2005, p. XI). O 

objetivo de Lonergan não é buscar pelas propriedades abstratas do insight, mas, 

antes, “assistir o leitor em efetuar uma apropriação pessoal da estrutura dinâmica 

concreta imanente e recorrente em suas próprias atividades cognitivas.” 

(LONERGAN, 2005, p. XVII). Deste modo, o autor não deve ser lido como se 

estivesse descrevendo uma região desconhecida, misteriosa de nossa mente, pois 

seu objetivo é refletir os insights, que são familiares. Trata-se, contudo, de uma 

reflexão individual que não pode ser feita por mais ninguém a não ser pela própria 

pessoa que está refletindo. (LONERGAN, 2005, p. XIX) 

Lonergan não nega que o conhecimento que obtemos por insight pode ser 

sempre revisado e superado. Mas, sua tese é que a estrutura cognitiva do sujeito 

que conhece é sempre a mesma, podendo ser analisada por uma série de perguntas 
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estratégicas (LONERGAN, 2005, p. XVIII). Assim, o objetivo mais básico da obra 

Insight é fazer com que o leitor tome conhecimento de sua própria estrutura 

cognitiva, de seu modo de compreender. 

 Um exemplo estratégico para a compreensão do ato de insight é o “Eureka” 

de Arquimedes quando ele descobre que a autenticidade da coroa do rei poderia ser 

verificada pesando a mesma na água. O “Eureka” simboliza o “estalo”, o “flash” que 

traz à mente um novo conceito. Com base nisso, Lonergan chama a atenção para 

cinco pontos: (i) o insight traz um descanso à tensão criada pela procura da resposta 

(tensão criada pelo desejo de compreender); (ii) é espontâneo; surge de repente e 

mesmo em momentos inesperados; (iii) depende de circunstâncias internas: nem 

todos que frequentavam os banhos de Siracusa descobriram o princípio da 

Hidrostática, o que ocorreu provavelmente porque Arquimedes tinha uma questão 

concreta em mente; (iv) o insight é uma ponte entre o concreto e o abstrato: o 

problema de Arquimedes era concreto, mas a solução que ele encontrou pode ser 

aplicada a uma variedade de casos semelhantes, constituindo um princípio 

universal; (v) depois de adquirido, o insight passa a ser parte do escopo de 

conhecimentos da pessoa – torando evidente o que outrora parecia insolúvel 

(LONERGAN, 2005, p. 27-31).  

Não obstante as diferenças entre Lonergan e Finnis, a exposição feita acima 

pode ajudar na compreensão do insight como um ato intelectual de indução de 

primeiros princípios. Embora Finnis raramente reconheça, sua noção de insight é 

certamente inspirada no trabalho de Lonergan. Há pelo menos duas características 

fundamentais do ato de insight em Finnis que evidenciam tal inspiração, a saber: por 

um lado, a ideia de que o insight é um processo cognitivo espontâneo e não-

inferencial, do qual só podemos nos tornar conscientes por meio de uma reflexão 

individual, mas que é, ao mesmo tempo, familiar para todo ser humano com uma 

capacidade cognitiva funcional; por outro lado, a ideia de que o ato de insight faz a 

ponte entre os dados sensíveis e a razão humana, entre o particular e o universal. 

 

3.5.5. Apreensão intelectual e reconhecimento razoável: uma distinção 

possível? 

A análise da apreensão dos princípios básicos da lei natural pode levantar a 

seguinte questão: a pessoa precisa ser razoável (virtuosa) para apreender um 
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primeiro princípio da lei natural? Parece que não; afinal, “até o homem perverso se 

vale dos princípios da lei natural em seus raciocínios práticos” (FINNIS, 1998, p. 86). 

O que ocorre, na verdade, é que não são necessárias pré-condições (dados) apenas 

para a apreensão dos princípios da lei natural; também o reconhecimento dos 

mesmos depende de certas experiências “relevantes” com relação ao bem que o 

princípio em questão dirige. A compreensão estável dessas experiências diz respeito 

à “maturidade prática”. Finnis usa a expressão aristotélica “idade da razão” para 

significar esse quadro de experiências (FINNIS, 2007, p. 41)171.  

Assim, para compreender a necessidade de ser coerente com os princípios 

da lei natural, a pessoa precisa estar na “idade da razão”. Por exemplo: para 

compreender a necessidade de ter hábitos saudáveis, a pessoa precisa ter um rol de 

experiências sobre a fragilidade da vida humana e sobre o benefício da vitalidade e 

da saúde. Agora, aqui a linha entre apreensão intelectual e reconhecimento razoável 

torna a ficar tênue: pois o insight sobre o princípio da lei natural que diz que a vida 

humana é um bem a ser buscado e seu oposto evitado, é um insight que necessita 

dos mesmos dados sobre a doença, a saúde e os ricos de vida (conhecimentos de 

causa e efeito necessários) que o reconhecimento da razoabilidade das ações que 

preservam a vida demanda.  

Entrementes, o referido problema precisa também ser compreendido à luz da 

natureza “incipientemente” moral dos primeiros princípios da lei natural. Pois, o 

“deve” apreendido, por exemplo, no princípio “a vida humana deve ser realizada e 

buscada, e seu oposto deve ser evitado”, é um “deve” cujo sentido moral não é 

pleno ainda – trata-se apenas da diretividade ao bem que foi descoberto pela 

inteligência e que agora se mostra atraente a ela. Como diz Finnis: 

 
 

Este deve é inteligível em um sentido que não é moral. Mesmo as pessoas 
indiferentes ou hostis a todas as alegações morais podem usar e, se 
inteligentes, reconhecem e usam (ainda que defeituosamente) pelo menos 
alguns dos primeiros princípios da razão prática. O sentido moral do "deve", 
entendido de forma crítica, e não apenas convencionalmente, é alcançado 
quando o primeiro princípio prático absoluto, em sua relação com todos os 
outros princípios primeiros, é seguido com uma razoabilidade que não é 
restrita e nem ultrajada por nenhum fator sub-racional – como uma distração 
emocional. Nesse sentido, o "deve" dos primeiros princípios é incipiente ou 
"virtualmente", mas ainda não realmente moral em sua diretividade ou 
normatividade. Apenas na medida em que cada um deles é um primeiro 
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 No entanto, tal uso parece ser relativizado, não focando necessariamente em uma idade 
determinada, mas na necessidade de haver um conjunto de conhecimentos prévios para 
compreender os termos das proposições da lei natural.  
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princípio, o "deve" que cada um afirma – mesmo o deve em 'é-para-ser 
evitado" – é nada mais nada menos do que o conteúdo inteligível, 
proposicional da atratividade àquele bem humano básico ao qual o princípio 
em questão dirige. (FINNIS, 1998, p. 86-7)

172
 

 
 

Portanto, o sentido moral “incipiente” da busca pelos bens ocorre quando a 

pessoa simplesmente os busca sem nenhuma outra motivação sub-racional, isto é, 

apenas seguindo a desejabilidade intelectual que é intrínseca a cada bem. Nesse 

sentido, parece que poderíamos dizer que a pessoa que reconhece, por exemplo, o 

bem “vida humana”, possui uma razoabilidade incipiente no exato momento em que 

o apreende intelectualmente por meio de um ato de insight. Essa razoabilidade 

incipiente só se tornará uma razoabilidade plena na medida em que a pessoa 

instanciar essa busca em compromissos e propósitos concretos e razoáveis. Se for 

assim, parece possível que ela reconheça de forma incipientemente razoável o bem 

“vida humana” no exato momento em que o apreendeu intelectualmente, mas que 

sucumba às tentações irrazoáveis de seus desejos sub-racionais ao longo do tempo 

(por exemplo, tomando Coca-Cola todos os dias). 

Ademais, vimos na citação acima que as pessoas imorais (irrazoáveis) podem 

usar e geralmente usam os princípios da lei natural. Essa afirmação já serve como 

uma evidência para nossa tese de que talvez haja uma distinção entre apreender 

intelectualmente um bem da lei natural e estar consciente da necessidade de ser 

coerente (razoável) com o mesmo. De qualquer forma, trata-se apenas de uma 

distinção analítica. Na vida concreta das pessoas é muito difícil dizer que uma 

pessoa apreendeu um primeiro princípio da lei natural, mas não foi madura, razoável 

o suficiente para reconhecê-lo como um aspecto de seu bem estar – um aspecto 

que deve ser respeito e promovido.  
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 No original: “This ought is intelligible in a sense which is not moral. Even people quite indifferent or 
hostile to all moral claims can and, if they are intelligent, do recognize and use (albeit defectively) 
some at least of the first principles of practical reason. The moral sense of 'ought', understood 
critically, not merely conventionally, is reached-as we shall see (1v. s )-when the absolutely first 
practical principle is followed through, in its relationship to all the other first principles, with a 
reasonableness which is unrestricted and undeflected by any subrational factor such as distracting 
emotion. In that sense, the 'ought' of the first principles is incipiently or 'virtually', but not yet actually, 
moral in its directiveness or normativity.  Just in so far as they are each a first principle, the 'ought' that 
each affirms-even the ought of 'is-to-be-avoided' - is nothing more nor less than the intelligible, 
propositional content of the attractiveness of that basic human good towards which the principle in 
question directs.” 
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3.6. Da autoevidência dos primeiros princípios da lei natural 

 

 

A discussão sobre a apreensão dos primeiros princípios da lei natural através 

de atos de insight está intimamente ligada com a discussão sobre o caráter 

autoevidente dos mesmos. O insight é, como vimos acima, um ato não-inferencial do 

entendimento que gera princípios básicos, fundacionais. Os princípios gerados 

através desse processo não são, por conseguinte, derivados ou inferidos de outros 

princípios mais fundamentais ou de fatos gerais acerca da natureza. Eles são, ao 

contrário, simplesmente apreendidos pelo intelecto através de atos de insight 

originais e espontâneos – atos que, embora não sejam intuições “data-less”, não são 

o mesmo que o raciocínio [inferencial] que vai de uma premissa para outra. Ora, 

princípios autoevidentes são justificados em razão de si mesmos – sua evidência 

não depende, pois, de nenhuma outra premissa mais básica. Sendo assim, é natural 

que os princípios obtidos através de atos não-inferenciais do entendimento (atos de 

insight) prescindam qualquer tipo de demonstração e que sejam per se nota 

(autoevidentes). Entretanto, isso não significa que eles não possam ser esclarecidos 

via argumentação. 

Segundo Finnis (2007a, p. 72), os princípios da lei natural não podem ser 

demonstrados e tampouco precisam ser demonstrados. Eles são, pois, per se nota – 

autoevidentes. Não se demonstra o que é o autoevidente. No entanto, isso não 

significa que eles sejam igualmente claros para todas as pessoas e que não ajam 

certas pré-condições para seu reconhecimento. Em verdade, a autoevidência de 

uma proposição não está associada apenas com a sua possível “obviedade”, mas 

também (e principalmente) com seu caráter epistêmico – especialmente o fato de 

sua explicação se encontrar em seus próprios termos.  

 Assim, muito embora uma proposição autoevidente não seja relativa, seu 

reconhecimento pode variar de pessoa para pessoa. O germe dessa ideia se 

encontra nas alegações de Aristóteles sobre a necessidade de ter maturidade para 

discutir ética (FINNIS, 2007a, p. 43)173. Mas é em Tomás de Aquino que ela ganha 

peso: pois ele sustenta que existem proposições que são evidentes apenas para os 
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  As referências em Aristóteles fornecidas por Finnis são as seguintes: EN I.3: 1094b28–a12; 4: 
1095a31–b13. 
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sábios (Ibidem, idem)174. O critério para tal sabedoria é, obviamente, o conhecimento 

dos termos das proposições. Por exemplo: a proposição autoevidente “o todo é 

maior do que as partes” só pode ser reconhecida por aquele que sabe o que é “todo” 

e “parte”. Ou então: “se todos os As são Bs, e nenhum Bs é Cs, então nenhum As é 

Cs.” Esta proposição é autoevidente, mas nem por isso óbvia para qualquer pessoa. 

Ora, enquanto autoevidentes, as proposições da lei natural também estão 

sujeitas a esse tipo de relatividade em seu reconhecimento. Tomás de Aquino não 

explicitou quais dessas proposições são autoevidentes apenas para os sábios 

(Ibidem, idem)175. Seja como for, pelo menos num primeiro momento, importa mais 

saber o status epistemológico das proposições autoevidentes a saber quais delas 

são óbvias e quais não são.  

Em verdade, existem atualmente muitas controvérsias na filosofia sobre tais 

proposições. Enquanto muitos filósofos discutem a forma apropriada de 

compreender a relação entre proposições autoevidentes e conhecimento justificado 

(AUDI, 2008, p. 478), outros julgam esse tipo de apelo totalmente obscuro para ter 

algum papel na justificação moral (RAWLS, 2008, 87). Assim como os intuicionistas 

contemporâneos, Finnis não considera a autoevidência como fonte de conhecimento 

(KOWN, GEORGE, 2013, p. 459-60). No entanto, a abordagem epistemológica do 

autor é bem mais simplista do que aquela dos intuicionistas – os quais, por vezes, 

chegam a deixar de lado a teoria normativa para discutir epistemologia moral. Finnis 

certamente não é um “metaético”; e as considerações que ele faz nessa área não 

são mais volumosas do que seus argumentos normativos, políticos e legais. De todo 

modo, embora deixando de lado as nuances epistemológicas do debate em torno da 

autoevidência, sua discussão sobre o assunto coopera grandemente com o seu 

desafio fundacional e intelectualista às tendências dominantes da ética 

contemporânea.  

Isso porque, para Finnis, o sentido próprio da autoevidência da lei natural está 

em seu caráter fundacional: afinal, enquanto básicos, fundacionais, seus princípios 

são pressupostos em toda demonstração e inferência dedutiva. De um ponto de 

vista epistemológico, toda a argumentação de Finnis em prol dos primeiros 

princípios da lei natural visa justamente elucidar a não-dedutibilidade e 
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  ST I–II q. 94 a.2c; q. 66 a. 5 ad 4 
175

 Finnis afirma que, uma vez que Aquino não considera o conhecimento de Deus autoevidente, tal 
consideração seria um exemplo de proposição autoevidente apenas para os sábios (FINNIS, 2007a, 
p. 43). 
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irredutibilidade dos mesmos. E esse propósito ganha força na discussão da 

autoevidência. Isso se torna claro quando vemos que sua principal discussão sobre 

o assunto, situada em: III. 4 Que o conhecimento é bom e evidente por si mesmo 

(Lei Natural e Direitos Naturais, Terceiro Capítulo, Parte Dois da obra), tem por 

estratégia principal aproximar os primeiros princípios da lei natural dos princípios 

indemonstráveis da racionalidade teórica. Em verdade, conforme sublinha Finnis 

(2011e, p. 444), essa estratégia já é anunciada na seção II. 3 A variedade de 

opiniões e práticas humanas do capítulo anterior (II. Imagens e Objeções), quando 

ele diz que: 

 
 

[...] o que é certo é que as ciências naturais e em geral todas as disciplinas 
teóricas se baseiam implicitamente em princípios epistemológicos, ou 
normas de racionalidade teórica, que são não demonstrados, são 
indemonstráveis, mas que são evidentes por si mesmos de uma maneira 
que é fortemente análoga à maneira como, para Tomás, os princípios 
básicos da razoabilidade prática são evidentes por si mesmos. (FINNIS, 
2007a, p. 44) 

 
 

Adiante, já na seção III. 4 Que o conhecimento é bom e evidente por si 

mesmo, Finnis lança mão de uma série de exemplos de normas de racionalidade 

teórica a fim de ilustrar a analogia que está sendo defendida. Entre esses exemplos, 

é útil destacar o que segue: 

 
 

Um desses princípios é que os princípios da lógica, por exemplo, as formas 
de inferências dedutivas, devem ser empregados e a eles devemos nos ater 
em toda forma de pensar, muito embora não seja possível qualquer prova 
não-circular da validade deles (já que qualquer prova os empregaria). 
(FINNIS, 2007a, p. 75) 

 
 

Ora, é de fato impossível argumentar em prol do que quer que seja sem 

pressupor os princípios da lógica. Deixando os demais exemplos de lado, é útil 

atentarmos para a conclusão de Finnis, a saber: 

 
 

Tais princípios de racionalidade teórica não são demonstráveis, pois são 
pressupostos ou empregados em tudo o que consideramos como 
demonstração. Eles não descrevem o mundo. Mas, embora não os 
possamos verificar abrindo nossos olhos e dando uma olhada, são óbvios – 
obviamente válidos – para qualquer um que tenha experiência em 
investigação de questões de fato e de julgamento teórico (inclusive histórico 
e filosófico); eles não precisam ser demonstrados. [...] Sob todos esses 
aspectos, os princípios da racionalidade teórica são evidentes por si 
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mesmos. E é sob esses aspectos que estamos afirmando que o princípio 
prático de que o conhecimento é um bem a ser buscado é evidente por si 
mesmo. (FINNIS, 2007, p. 76) 

 
 

O mesmo se segue para todos os demais primeiros princípios da lei natural: 

sua “bondade” ou “desejabilidade” está na base do pensamento prático, não 

podendo ser, portanto, provada ou demonstrada. Aliás, é por isso que os bens 

humanos básicos da lei natural são bens em si mesmos, isto é, bens que não são 

buscados como meios para outros bens/fins, mas como bens/fins intrínsecos e 

autorrealizadores. É claro que, como dissemos antes, o reconhecimento das 

proposições autoevidentes que elucidam esses bens não é imediato em todos os 

casos. Esse reconhecimento demanda, pois, uma série de pré-condições 

(basicamente, experiências relevantes ao bem humano básico em questão). Não é o 

mesmo que ter uma mera “impressão de certeza” (FINNIS, 2007, p. 76) ou o 

vislumbre de uma “ideia clara e distinta” (como no método cartesiano) (KEOWN; 

GEORGE, 2013, p. 459). Tampouco é o reconhecimento de alguma ideia inata da 

mente humana, que está inscrita na mesma desde o nascimento (FINNIS, 2007, p. 

76).  

Enfim, as proposições autoevidentes podem ser óbvias ou não – tudo 

dependerá das capacidades e conhecimentos prévios do agente. Finnis reconhece 

que o conceito filosófico de autoevidência é bastante sofisticado. Discernir quais 

bens básicos são autoevidentes e irredutíveis é, de fato, uma tarefa difícil. É 

exatamente por isso que a lista de bens humanos básicos é uma lista aberta, de 

modo que não podemos dizer que existem apenas “estes” bens básicos (KEOWN; 

GEORGE, 2013, p. 459).  

Como vimos, Finnis reserva o significado epistemológico de “autoevidente” 

especialmente para o caráter “indemonstrável” dos primeiros princípios da lei 

natural, os quais são equiparados com os princípios e normas indemonstráveis do 

raciocínio teórico. Trata-se, portanto, de uma interpretação do “per se nota” de 

Aquino que não foca tão somente no problema do “reconhecimento da autoevidência 

que é acessível apenas aos sábios”, mas que se apoia também em uma das teses 

mais importantes de ST, I-II, q. 94, a.2, qual seja: a analogia entre os primeiros 

princípios da razão teórica e os primeiros princípios da razão prática.  
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3.7. Aproximações sobre a concepção de bem proposta por John Finnis 

 

 

Os primeiros princípios práticos apreendidos através de atos de insights 

conduzem a bens intrínsecos e autoevidentes. Enquanto tais, esses bens são “bens 

inteligíveis”, isto é, bens fundacionais que conferem inteligibilidade aos cursos de 

ação que os seres humanos podem se engajar, sendo, portanto, bens anteriores a 

qualquer forma de bem particular. Dizemos, por exemplo, que a amamentação é um 

bem para o neném e para as crianças pequenas porque sabemos que a vida 

humana é uma boa coisa, algo a ser realizado e buscado, e seu oposto a ser 

evitado. Alguém poderia objetar dizendo que, não estando ciente do bem que há na 

vida e na saúde humana, o neném simplesmente se beneficia da amamentação na 

medida em esta satisfaz sua necessidade natural de se alimentar – satisfação que é, 

em última instância, uma expressão de sua luta por sobrevivência. Agora, um olhar 

mais atento revela que a compreensão do bem humano não é tão animalesca assim. 

De fato, o ímpeto pela autopreservação é o que inclina o neném à amamentação. 

Mas, dificilmente os pais criam uma criança pensando apenas em sua 

sobrevivência: por mais pobres que possam ser, os pais costumam criar seus filhos 

com a esperança de que eles possam se realizar não apenas no campo da saúde 

física e mental, mas também no campo da amizade, da beleza, do trabalho, da 

espiritualidade, da virtude, etc.  Assim como os pais são pessoas inteligentes que 

vislumbram esses bens autorrealizadores, os filhos – nenéns e crianças pequenas – 

também o são, e merecem ser providos até que atinjam a maturidade e possam 

buscar sua realização por si mesmos.  

 Com efeito, é o “bem inteligível” que explica todas as outras formas de bens 

particulares que as pessoas podem desejar. Essa tese está, pois, no centro da teoria 

jusnaturalista de Finnis. Ela é a base para sua alegação de que a razão prática não 

está fundada em desejos sensíveis – desejos que simplesmente ocorre de as 

pessoas terem –, mas em bens humanos básicos conhecidos apenas através da 

inteligência – mais precisamente, através da razão prática humana. Em virtude 

disso, Finnis se coloca diretamente contra a influente concepção empirista (e cética) 

de Hobbes, Locke, Hume (e, contemporaneamente, de Mackie e Williams) segundo 

a qual os valores morais são, no fundo, meras projeções de sentimentos, e não 

questões de juízo racional. Portanto, é impossível forjar qualquer explicação mais 
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profunda da teoria jusnaturalista de Finnis sem passar pela questão do bem 

inteligível.  

Entretanto, a ideia de bem inteligível é apenas um dos elementos que estão 

em jogo na concepção de bem proposta por Finnis. Pois, os bens humanos básicos 

são bens inteligíveis, desejáveis em si mesmos, incomensuráveis e realizadores. 

Assim, uma consideração minimamente satisfatória sobre a concepção de bem 

proposta por Finnis deve abranger pelo menos aqueles quatro pontos 

(inteligibilidade, desejabilidade, incomensurabilidade e realização). Uma 

aproximação sobre essa concepção de bem pode se dar através da análise da 

forma e do conteúdo da lei natural. 

 

 

3.7.1. Sobre a forma e o conteúdo da lei natural 

 

 

É importante salientar que os primeiros princípios da lei natural são os 

mesmos bens humanos básicos. Quando dizemos que os “primeiros princípios da lei 

natural conduzem a bens humanos básicos”, estamos simplesmente marcando uma 

distinção analítica entre forma e conteúdo. No entanto, é fato que uma coisa implica 

a outra – isto é, que forma e conteúdo não estão (nem podem estar) separados. 

Agora, é possível distinguir analiticamente entre as peculiaridades lógicas e 

semânticas daquelas proposições e as características ontológicas dos bens 

humanos básicos aos quais elas dirigem. Sondar os limites dessa distinção não é, 

contudo, o mesmo que empreender algum tipo de análise reducionista. Antes, é 

buscar por uma compreensão mais profunda acerca da epistemologia e da 

metodologia envolvida na discussão dos primeiros princípios da lei natural – uma 

compreensão que, não obstante possa parecer inútil para muitos apressados, é 

necessária para combater o cético, o qual pode minar não apenas a metodologia 

dos bens humanos básicos, mas também seu fomento na prática176.  
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 Finnis observa, nesse sentido, que o ceticismo não é um mero produto acadêmico, pois implica em 
pensar que poderíamos levar nossas vidas de uma forma totalmente diferente da que estamos 
levando agora (2012, p. 7). 
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3.7.2. Da diretividade prática como forma básica da lei natural 

 

 

Todo princípio e todo conhecimento são proposicionais (FINNIS, 1998, p. 124, 

130, n. f). Portanto, os primeiros princípios da lei natural são conhecidos pela 

inteligência como proposições177. Esses princípios são apreendidos na seguinte 

forma proposicional diretiva: “O bem é para ser feito e buscado, e o mal é para ser 

evitado” (“Bonum est faciendum et prosequendum, et malum vitandum”). Finnis é 

enfático quanto ao caráter normativo (ou melhor, diretivo) que está em jogo nessa 

formulação:  

 
 

Os princípios práticos não são nem gramaticalmente nem substantivamente 
indicativos (afirmando o que é ou será o caso). Nem são imperativas (dando 
comandos ou ordens). Eles são diretivos; a forma latina no gerúndio: 
‘faciendum et prosequendum et... vitandum’ capta exatamente essa 
diretividade ao que ‘é para ser feito... buscado... evitado’ no sentido de 
‘deve ser’, e não de ‘será’. (FINNIS, 1998, p. 86)
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Na nota 123 que se encontra na mesma página da citação acima, Finnis 

acrescenta ainda que, embora “faciendum” venha antes de “prosequendum” na 

formulação que Tomás de Aquino propôs, é preciso notar que é esta última palavra 

que dá o sentido essencial do princípio. Aliás, negligenciar o peso de 

“prosequendum” levou muitos intérpretes a pensarem que o primeiro princípio da lei 

natural poderia ser resumido em comandos como: “Faça o bem e evite o mal!” 

(Ibidem, idem, n. 143). Adiante, Finnis reforça sua alegação notando que a 

expressão “Bonum... faciendum” é encontrada raras vezes na obra de Aquino, 

geralmente sobre questões morais ou legais (e, portanto, não sobre questões 

fundacionais, como é o caso da lei natural) (Ibidem, p. 99, n. s.). 

Em ST, I-II, q. 94, a.2, vemos Tomás de Aquino postulando princípio “O bem é 

para ser realizado e buscado, e o mal é para ser evitado” como o primeiro princípio 

da lei natural. Logo em seguida, ele afirma que a razão compreende os objetos das 
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 Em 1998, p. 130 (nota f), Finnis critica a leitura de Maritan segundo a qual o conhecimento dos 
primeiros é “conatural” ou “por afinidade” ou “através da inclinação”. Antes, para Tomás de Aquino, o 
conhecimento dos primeiros princípios é conceitual e proposicional. Aliás, ainda segundo Aquino, não 
há conhecimento não-conceitual. 
178

 No original: “Neither grammatically nor substantively are practical principles indicative (stating what 
is or will be the case) . Nor are they imperative (giving commands or orders). They are directive; the 
Latin gerundive form 'faciendum et prosequendum et… vitandum' exactly captures this directiveness 
to what 'is-to-be done… pursued… avoided' in the sense, not of 'will be' but of 'ought to be'.” 
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inclinações naturais do homem como bens a serem realizados e buscados na ação. 

Aquino divide essas inclinações em três classes, a saber: (1) as que compartilhamos 

com todos os entes; (2) as que compartilhamos com os animais; e (3) as que não 

compartilhamos com nenhum outro ente. Finnis geralmente prefere deixar de lado 

essa explicação metafísica das inclinações naturais, optando por explicá-las através 

de seu argumento do insight. Como já vimos acima, segundo esse argumento, nós 

apreendemos as formas básicas de bem através de atos de insights não-inferenciais 

sobre as inclinações e possibilidades. Esses atos, nos quais compreendemos as 

possibilidades como possibilidades benéficas, preenchem a diretiva “é para ser 

realizado e buscado” da lei natural com um conteúdo substantivo. Assim, forma 

diretiva e conteúdo substantivos se encaixam em primeiros princípios práticos tais 

quais, por exemplo: “o conhecimento é para ser realizado e buscado, e seu oposto é 

para ser evitado”; “a amizade é para ser realizada e buscada, e seu oposto evitado”; 

etc. Agora, há alguma diferença entre “O bem é para ser realizado e buscado, e o 

mal é para ser evitado” e os demais primeiros princípios práticos que se fundam 

nele? Tudo indica que não. Ao explicar esse ponto, Finnis diz que: 

 
 

Aquino forneceu sua concepção mais completa de bens humanos básicos 
no contexto da consideração sobre os “primeiros princípios das ações 
humanas”. A questão que ele diretamente colocou foi se há apenas um ou 
muitos desses princípios. Sua resposta foi que há muitos, embora um deles 
seja o “fundamento” de todos os outros {supra hoc fundantur omnia alia}, 
pois – tal como o princípio de não-contradição dá ao pensamento racional 
sua forma, excluindo toda afirmação e negação simultânea (da mesma 
coisa e no mesmo sentido) – esse ‘primeiro princípio da razão prática’ não 
qualificado dá ao pensamento prático sua forma: ‘o bem é para ser feito e 
perseguido, e o mal é para ser evitado” [...]. Deste modo, os bens {bona} 
que ele procede em identificar serão todos referidos em princípios de forma: 
X (digamos, a vida humana) é um bem a ser perseguido e preservado {vita 
conserva[nda]}, e o que prejudica X é um mal a ser evitado; [...]. (FINNIS, 
1998, p. 86)
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 No original: “Aquinas gave his fullest account of basic human goods in the context of considering 
the 'first principles of human actions'. The question he directly posed was whether there is only one 
such first principle or many. His answer was that there are many, though one of them is the 
'foundation' of all the others {supra hoc fundantur omnia alia} because-just as the principle of non-
contradiction gives rational thought its form, excluding all simultaneous affirmation and negation (of 
the same thing in the same respect)-this unqualifiedly 'first principle of practical reason' gives practical 
thought its form: 'good is to be done and pursued, and bad is to be avoided’ […]. So the goods {bona} 
which he proceeds to identify will all be referred to in principles of the form: X (say, human life) is a 
good, to be pursued and preserved {vita conserva[nda]} , and what damages X is a bad, to be 
avoided; actions that are good as means to realizing such basic human goods are to be done; actions 
bad as harming a basic good are to be avoided.” 
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Assim, podemos entender que, quando Aquino postula esse primeiro princípio 

absoluto como sendo o fundamento último da razão prática, ele está simplesmente 

destacando a forma proposicional da lei natural. O paralelo estabelecido entre tal 

princípio prático absoluto e o princípio de não-contradição, o primeiro dando sua 

forma ao pensamento prático e o segundo dando sua forma ao pensamento teórico, 

mostra claramente que a ênfase inicial no princípio prático absoluto é meramente 

formal, “técnica”, por assim dizer. Isso fica claro quando, logo após postular que a lei 

natural tem a forma diretiva “O bem deve ser realizado e buscado, e o mal evitado”, 

Aquino prossegue afirmando que essa diretividade tem como conteúdo os bens que 

a razão prática apreende a partir das inclinações naturais humanas180. 

O “primeiro princípio absoluto da lei natural” não é, portanto, nenhuma 

entidade superior e mais fundamental. Ao falar nesses termos, Aquino estava 

apenas procedendo como um bom filósofo analítico.  De fato, ele não via nossa 

razão prática como um mero um substrato proposicional, como se estivesse 

desligada do mundo concreto. Antes, sua tese era que o pensamento prático se 

constitui nas ações que performamos nesse mundo. É mediante as experiências do 

mundo e das próprias inclinações, que a pessoa apreende as formas básicas de 

bem cuja forma diretiva diz que “o bem [que foi apreendido] é para ser feito e 

buscado, e o mal [oposto do bem que foi apreendido] evitado”.  

 

 

 

3.7.3. Do conteúdo da lei natural como benefício inteligível e perfeição  

 

 

No que toca ao conteúdo da diretividade prática, o principal aspecto a ser 

destacado é a “bondade” ou desejabilidade que é própria dos bens humanos básicos 

aos quais ela conduz. Isso porque, a diretividade prática só poderá ser instaurada se 
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 Por um lado, como bom aristotélico, Aquino não deixa de estar seguindo a primeira tese que 
aparece em Ética a Nicômaco, qual seja: a tese de que toda ação visa um bem/fim. Mas, por outro 
lado, ele não está meramente reafirmando essa tese: pois vai além de Aristóteles ao acrescentar que 
a razão prática compreende a diretividade da ação a partir de vários bens genéricos – bens 
tipicamente humanos que fundamentam todos os demais bens particulares que uma pessoa pode 
almejar. A forma diretiva da lei natural é dada, portanto, justamente pela desejabilidade dos bens 
humanos básicos, e não faz sentido pensar a ação apenas como direcionada para qualquer “bem” 
indefinido (o que não significa que as paixões não possam falar mais alto e acabar se passando por 
concepções de bem fundantes – o que Finnis chama de “racionalizações” [1998, p. 74]).  
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houver alguma “bondade” ou desejabilidade em jogo. Afinal, como algo pode “dirigir” 

sem um fim em vista? E como esse fim pode atrair algo para si se não for atrativo? 

Finnis se refere a essa “bondade” ou desejabilidade através de vários termos, por 

exemplo: razão para ação, bem inteligível, benefício inteligível, objetivo inteligente, 

bem intrínseco, fim básico, fim genérico, etc. Tal como os conceitos de círculo, rádio 

e circunferência, esses termos são todos correlatos e intercambiáveis (FINNIS, 

1998, p. 60). No entanto, para entender a “bondade” que é o conteúdo diretivo da lei 

natural, é necessário buscar os fundamentos unificadores daqueles termos. 

Ora, o próprio significado do termo “bem” na expressão “bens humanos 

básicos” (e, mais fundamentalmente, na expressão “bem inteligível”) pode nos 

ajudar na tarefa de compreender o sentido da “bondade” dos bens humanos 

básicos.  O termo “bem” é, pois, um termo chave no pensamento de Finnis, sendo 

visível em todos os seus escritos. Em virtude disso, ele o usa em muitos contextos e 

com diversas implicações. De todo modo, podemos destacar pelo menos duas 

conotações mais fundamentais do termo “bem” no sentido da lei natural, a saber: 

bem como benefício inteligível (FINNIS, 2011a, p. 4) e bem como aperfeiçoamento 

(FINNIS, 2012, p. 44). Em verdade, esses dois usos são intercambiáveis, pois o que 

leva ao aperfeiçoamento, isto é, à realização ou florescimento humano, são 

justamente os benefícios inteligíveis que constituem os bens humanos básicos. As 

pessoas ou comunidades que estão desfrutando do bem-estar humano estão ao 

mesmo tempo se realizando, florescendo. Todavia, mesmo sendo intercambiáveis, 

os termos benefício inteligível e aperfeiçoamento comportam conotações específicas 

que nos encorajam a traçar algumas distinções analíticas.  

Cada um daqueles aspectos da “bondade” ou desejabilidade dos bens 

humanos básicos pode implicar em uma certa visão ou concepção explanatória das 

capacidades humanas. Falar dos bens humanos básicos como benefícios inteligíveis 

pode nos conduzir, por exemplo, a uma visão de seres que se satisfazem 

plenamente apenas a partir desse tipo de benefício fundamental; ao passo que falar 

dos bens humanos básicos como aperfeiçoamentos pode nos conduzir, por 

exemplo, a uma visão de seres que agem em função de sua própria realização. É 

claro que essas diferentes perspectivas (se é que elas podem ser mesmo afirmadas) 

são simples desdobramentos conceituais dos bens humanos básicos, haja vista que 

“benefício inteligível” e “aperfeiçoamento” são características indissociáveis desses 

bens – características que, em verdade, se implicam mutuamente. De todo modo, 
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sondar as conotações e implicações específicas daqueles termos pode ser útil para 

testar os limites conceituais da teoria e obter mais clareza em termos de 

metodologia. 

Um aspecto importante com respeito à ideia de “benefício inteligível” é a 

relação deste com a vontade humana. Finnis fala da vontade tanto como uma 

capacidade racional de responder a bens inteligíveis (FINNIS, 1998, p. 65) quanto 

como um “apetite racional” (FINNIS, 2012, p. 47). Essa segunda forma de falar da 

vontade é menos recorrente nas obras do autor. Todo modo, “apetite racional” é 

exatamente a mesma coisa que “capacidade de responder a bens inteligíveis”. No 

entanto, falar em apetite ou desejo racional explica com mais precisão porque a 

vontade pode de fato “responder” a benefícios inteligíveis: pois ela também é uma 

espécie de interesse natural da razão por esses tipos de benefícios (Ibidem, idem). 

A vontade é, pois, o único apetite na razão humana (FINNIS, 1998, p. 91). 

Conforme Finnis (Ibidem, p. 90), “Somos inteligentemente atraídos por bens 

que são atrativos para a razão em virtude de sua bondade inteligível [...]”181. Como 

postulamos acima, essa atração não ocorreria sem a capacidade racional que 

chamamos de vontade humana182. Agora, apenas a ênfase na capacidade racional 

de ser atraído por bens inteligíveis não é evidentemente o bastante para explicar a 

“bondade” dos mesmos. Precisamos progredir na investigação partindo para a 

compreensão mais específica sobre tal “bondade”. 

Segundo alerta Finnis (2011e, p. 444), buscar compreender a “bondade” mais 

fundamental dos bens humanos apenas através do dito aristotélico “o bem é o que 

todas as coisas desejam” não é uma boa estratégia. Esse dito é confuso (FINNIS, 

2012, p. 44), e só pode ser adequadamente compreendido através de um outro dito 

do grego antigo, qual seja: “nós desejamos as coisas porque elas parecem boas 

para nós; não é que elas parecem boas para nós porque as desejamos” (FINNIS, 

1998, p. 95, n. d). A proposição “Nós desejamos as coisas porque elas parecem 

boas para nós” implica em uma forma geral de desejabilidade, uma desejabilidade 

na qual “desejo” significa fundamentalmente “tender a...” (FINNIS, 2007, p. 84, n. 

III.5). Aqui reaparece o papel da vontade como apetite ou desejo racional, pois se 

atrair pelo bem inteligível é a característica central da mesma. No entanto, surge 
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 “We are intelligently attracted by goods which are attractive to reason by reason of their intelligible 
goodness, i.e. by the benefits their instantiation promises.” 
182

  Em verdade, segundo aponta Finnis (1998, p. 92, n. 149), a vontade é uma inclinação natural. 
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também a questão sobre o que “parece bom para nós”. Ora, quanto a isto, este é o 

cerne da concepção de bem defendida por Finnis: “o que parece bom para nós” 

deve ser entendido não do ponto de vista sensível, mas inteligente, racional. E a 

razão para isso é a seguinte, a saber: apenas o que é desejado pelo apetite 

inteligente é desejado em razão de si mesmo (FINNIS, 1998, p. 95, n. c).  

Um bem desejado em razão de si mesmo é um bem intrínseco, ou seja, é um 

bem que não é buscado como meio para outros bens (Ibidem, p. 79). Ora, o fim é 

desejado em razão de si mesmo (per se appetibile), sendo, portanto, entendido 

como bem (Ibidem, p. 95, n. c). O fundamento do “bem” é, por conseguinte, o “fim” 

no sentido de fim em si mesmo. Esse é o nível primário do bem, cuja desejabilidade 

compete apenas ao apetite inteligente, pois é só esse tipo de apetite que deseja o 

que é bom em si mesmo. “A fonte desse tipo de apetite é a inteligência, o ato do 

entendimento que é movido pelo inteligível” (Ibidem, idem). Ora, ser movido pelo 

inteligível é ter a capacidade de desejar, se relacionar ou compreender 

inteligibilidades (lembrando que inteligibilidades não são apenas bens intrínsecos, 

mas também, por exemplo, critérios de validade lógica, intenções, significações, etc.) 

A compreensão dessas inteligibilidades é obviamente uma capacidade exclusiva da 

inteligência. Igualmente, é tarefa apenas da inteligência (prática) a compreensão do 

nível primário bem, o qual é constituído por bens inteligíveis-intrínsecos.  

Entrementes, um benefício inteligível também é atraente porque promete 

instanciar um bem humano básico (FINNIS, 2011a, p. 212-13). Ou seja, promete 

agregar algo que é inerentemente bom para os seres humanos. Pois, também há o 

aspecto dos bens humanos básicos que diz respeito à realização humana. E aqui 

entramos na questão do bem como aperfeiçoamento. 

É fato que o status primário do benefício inteligível que há nos bens humanos 

básicos depende do valor intrínseco (ser bom em si mesmo, e não como um meio 

para outro bem/fim). Agora, esse valor intrínseco é mais bem explanado quando 

pensamos em sua conexão com a realização humana. Ora, é natural que um bem 

intrínseco diga respeito à realização, afinal, enquanto fins em si mesmos, os bens 

intrínsecos são autorrealizações. Portanto, faz sentido pensar em tais bens como 

autorrealizadores da natureza humana (ou ainda, como autorrealizações de 

capacidades que, no transcurso de sua autorrealização, conduzem à autorrealização 

da natureza que é composta pelas mesmas).  
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Na verdade, o próprio termo “bem” possui entre suas conotações a ideia de 

“perfeição”. Como diz Finnis: 

 
 

Qualquer um que compreende o sentido relevante da palavra ‘bem’ 
compreende-a no sentido de ‘bom para’, ‘benéfico para’, ‘mais ou menos 
perfectivo de’. Nos princípios que estabelecem as razões básicas para a 
escolha e ação humanas, ‘bem’ se refere a uma possível perfeição – pelo 
menos parcial, realização pro tanto – de uma pessoa ou comunidade. 
(FINNIS, 1998, p. 91-2)

183
 

 
 

Portanto, ser “bom para...” é ser “mais ou menos perfectivo de...’”. Ora, se os bens 

humanos básicos são bens primários, isto é, bens intrínsecos em função dos quais 

todos os outros bens são desejados, então sua “bondade” inteligível é “mais ou 

menos perfectiva” das próprias capacidades que fundamentam esses bens. E se é o 

aperfeiçoamento das capacidades humanas que está em jogo, então, ao final, o que 

será aperfeiçoado é a própria natureza que é constituída por tais capacidades.  

Agora, falar em capacidades naturais que correspondem a bens humanos 

básicos é trazer à tona o problema de saber se essas capacidades são sensíveis ou 

racionais. É o velho problema de saber o que exatamente Tomás de Aquino queria 

dizer com “inclinações naturais” quando ele disse, em ST, I-II, q. 94, a.2c, que os 

objetos das inclinações naturais são compreendidos pela razão como bens a ser 

buscados na ação humana. Finnis não chega a assumir uma posição definitiva sobre 

isso, mas está disposto a aceitar a interpretação que entende aquelas inclinações 

como inclinações racionais da vontade (FINNIS, 2011e, p. 449). Ora, há pelos 

menos dois problemas nisso tudo, quais se sejam: (i) se a vontade é o fundamento 

das capacidades humanas, então caímos no racionalismo kantiano que Finnis quer 

evitar; (ii) ademais, se dissermos que são as inclinações da vontade a bens 

humanos básicos que explicam a realização e o aperfeiçoamento humano, então 

estamos defendendo um argumento circular – pois, no final das contas, estaremos 

dizendo que as capacidades humanas são conhecidas a partir dos bens humanos 

básicos. 

 Como já apontamos acima, a interpretação das inclinações naturais como 

inclinações da vontade (em ST, I-II, q. 94, a.2c) parece conduzir a um problema (ou, 
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 “Everyone who understands the relevant sense of the word 'good' understands it in the sense of 
'good for', 'beneficial for', 'more or less perfective of'. In the principles which state the basic reasons for 
human choice and action, 'good' refers to a possible perfection – at least partial, pro tanto fulfillment – 
of a human person or community.” 
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no mínimo, a uma dificuldade), saber: Finnis diz que a vontade é uma capacidade de 

responder a bens humanos básicos; mas, nesse caso, como ela poderia produzir as 

inclinações a partir das quais a razão apreende bens humanos básicos? Se ela é 

uma capacidade de resposta a bens humanos básicos, então ela depende da 

existência desses bens para “responder”; e, assim, parece estranho dizer que, além 

de uma capacidade de resposta, ela é também a fonte ulterior dos mesmos.  

Se essa explicação for correta, então é possível dizer que a raiz das 

capacidades humanas é vontade. No entanto, Finnis insiste na dinamicidade da 

natureza humana como sendo tanto sensível quanto racional. Assim, parece que 

colocar o fundamento das capacidades humanas na vontade, que é uma capacidade 

racional, conduz ao tipo de postura kantiana que Finnis quer evitar. Isso porque, o 

autor critica a ideia kantiana de que a “realização da natureza racional” é a 

realização da natureza humana; a ideia de que “temos que nos elevar de nossa 

natureza animal para nossa humanidade” (FINNIS, 2012, p. 122-3). Segundo o autor 

(Ibidem, p. 123), esse tipo de pensamento negligencia toda uma gama de 

capacidades genuinamente humanas, como a vida e o matrimônio. Em verdade, 

trata-se de um pensamento que remonta ao argumento aristotélico da “função 

própria”, o qual afirma que a realização humana só é alcançada quando os seres 

humanos se realizam nas atividades ou capacidades que lhes são peculiares – isto 

é, nas atividades ou capacidades que eles não compartilham como nenhum outro 

ser (Ibidem, p. 14-5). Contudo, a visão de Finnis é que a ética não está fundada 

apenas nas funções peculiares dos seres humanas ou nas suas características 

racionais. Antes, ela está fundada no bem humano, o qual não diz respeito apenas 

às capacidades racionais das pessoas, mas também às sensíveis. Sendo assim, é 

difícil ver como as capacidades humanas que correspondem aos bens humanos 

básicos possam dizer respeito apenas à vontade racional.  

Em verdade, Finnis não é claro sobre como a esfera sensível se conecta com 

a esfera intelectual. Ele insiste que a sensibilidade faz parte do bem humano; mas, 

ao mesmo tempo, alerta que é a razão que fundamenta o mesmo, e não a 

sensibilidade. Pois é apenas a razão que, através de atos não-inferenciais de 

insight, apreende os benefícios inteligíveis nas possibilidades humanas. Os ímpetos 

sensíveis não podem fazer isto.  

Mas relembremos o nosso ponto, qual seja: a relação entre o bem como 

aperfeiçoamento e as capacidades que são aperfeiçoadas. Ora, aparentemente, a 
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reflexão que estabelecemos acima mostrou que o conceito de vontade talvez não 

ajude a compreender as capacidades tipicamente humanas que são 

aperfeiçoadas/realizadas pelos bens humanos básicos. Na verdade, talvez buscar 

essa explicação na relação entre vontade e inclinações sensíveis não seja o caso. A 

única estratégia para contornar esse problema parece estar no apelo aos próprios 

bens humanos básicos já compreendidos. Isto é: ao invés de dar um passo atrás, 

procurando sondar as capacidades ou inclinações que subjazem àqueles bens (o 

que pareceu ser despropositado), podemos olhar para os mesmos e então descobrir 

quais são as capacidades humanas. Essa perspectiva pode, de fato, elucidar quais 

são as perfeições da natureza humana: elas seriam, pois, os próprios bens humanos 

básicos. Uma vez que a realização dos bens humanos conduz ao florescimento 

humano, isso parece fazer sentido. Entretanto, o preço a ser pago é o da 

circularidade.  

Pois, se estamos alegando que os bens inteligíveis possuem o caráter de 

serem perfectivos dos seres humanos, e, logo em seguida, dizemos que as 

capacidades humanas que são realizadas são justamente as capacidades 

conhecidas através bens humanos básicos, estamos claramente estabelecendo um 

círculo em nossa argumentação em prol da realização humana. Aqui, no entanto, 

Finnis pode pegar muitos de surpresa: pois ele aceita esse tipo de circularidade. Em 

uma de suas Reflections and Responses aos artigos do Festschrift organizado por 

John Keown e Robert P. George, qual seja, a resposta ao artigo de Joseph Raz, 

Finnis responde os ataques de Raz quanto à circularidade apelando ao argumento 

da autoevidência. O jusfilósofo australiano simplesmente alega que a inteligibilidade 

dos bens humanos básicos está na base de todo raciocínio prático. Assim, a ideia é 

que, uma vez que inevitavelmente pressupomos os bens humanos básicos em 

nosso pensamento prático, então chegar aos mesmos em nossa posterior conclusão 

é uma circularidade aceitável (KEOWN; GEORGE, 2013, p. 463).  

Se, com efeito, assumirmos o nível de circularidade acima descrito, então 

poderemos falar dos bens humanos básicos como realizadores das capacidades 

que eles mesmos evidenciam. Neste caso, a relação entre sensibilidade e 

racionalidade pode ser explicada por meio da unificação que ambas gozam 

naqueles bens através dos atos de insight que os produzem. Por um lado, esses 

atos unificam os ímpetos sensíveis com as inclinações racionais da vontade através 

da compreensão de certas possibilidades como possibilidades benéficas. Por outro 
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lado, eles unificam a própria inteligência com a experiência sensível, mostrando que 

ambas operam reciprocamente: sem dados sensíveis (ímpetos e capacidades 

perceptivas), não poderíamos ter insights teóricos sobre as possibilidades; e sem as 

inteligibilidades que a inteligência capta a partir desses dados e insights teóricos, 

não poderíamos organizar a experiência sensível e nos orientar no mundo. 

Ora, a questão da apreensão intelectual dos bens humanos básicos através 

de atos de insights práticos parece ser um argumento plausível para a unificação 

entre sensibilidade e inteligência. Um dos pontos fortes do argumento é justamente 

ele sublinhar que a experiência prática não é apenas intelectual, mas também 

congrega ímpetos sensíveis que nos colocam diante de possibilidades inteligentes 

(possibilidades de conhecer, de sobreviver, de conhecer, fazer amizades, etc.). Ou 

seja: são os ímpetos sensíveis, os insights teóricos sobre possibilidades e as 

capacidades racionais para desejar formas inteligíveis de bem (isto é, as 

capacidades da vontade) que cooperarão para a apreensão natural e espontânea de 

benefícios inteligíveis, o que conduz a uma unificação entre inteligência e 

sensibilidade. 

Ora, se atentamos cuidadosamente para todo esse “movimento” em direção à 

apreensão de certos benefícios inteligíveis diretivos que estruturam a orientação 

prática humana, e percebemos que se trata de um movimento da própria natureza 

humana (sensível e inteligente) em busca de uma autoestruturação e 

autorrealização, então o aspecto perfectivo dos bens humanos básicos começa a 

fazer sentido. O que não pode fazer sentido é qualquer tipo de subjetivismo absoluto 

que não aceite que é tarefa da inteligência apreender as inteligibilidades inerentes 

àquele “movimento”. Pois, como os sentimentos e emoções poderiam explicar o 

fundamento do bem humano e o fato de esse bem não ser um mero movimento 

cego? Como os sentimentos e emoções poderiam explicar o fato de John Mitchell 

Finnis ter desenvolvido uma teoria da lei natural? Ele fez isso apenas por que queria 

ser notado e amado? O fato de John Mitchell Finnis considerar o conhecimento um 

bem a ser buscado e a ignorância um mal a ser evitado, não desmente o alegado 

fato de que os seres humanos são carentes de reconhecimento e de amor. Antes, a 

compreensão daquele princípio prático básico mostra que a razão humana vai além 

das necessidades afetivas, e estrutura uma forma inteligível (fundacional) de 

conceber o bem que, diferentemente dos afetos, nos abre a uma gama inexorável de 

possibilidades. A razão, portanto, nos revela que somos os tipos de seres que não 
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apenas estimam o reconhecimento de, por exemplo, escrever um bom livro sobre 

direito natural, mas que, antes, compreendem que a satisfação oriunda do 

reconhecimento não é boa apenas na medida em que causa certas sensações, mas, 

sobretudo, na medida em que nos faz mais realizados em nossa capacidade de 

conhecer.  

Não é evidente que a razão prática (isto é, a razão voltada para a ação) de 

um ser considerará a realização das capacidades (e, portanto, da natureza) desse 

ser o que o realiza, e que deve ser, portanto, algo buscado na ação? Se não se 

dirigisse à realização de suas potencialidades, ao que a ação desse ser deveria se 

dirigir? Essas perguntas servem para enfatizar o fato de que a lei natural realmente 

diz respeito a uma concepção de natureza humana. Tal concepção, no entanto, não 

é previamente dada pela ontologia, mas descoberta através do conhecimento do 

bem humano. Como diz Finnis: “Os bens, ou valores, humanos básicos não são 

meras abstrações; são aspectos – todos os aspectos constitutivos – do ser do e do 

bem-estar dos indivíduos de carne e osso. Eles são aspectos da personalidade 

humana.” (FINNIS, 2012, p. 124, Grifos nossos). O que realmente está em jogo na 

lei natural é, portanto, a alegação de que a normatividade (ou melhor, diretividade) 

prática tem sua raiz na apreensão das inclinações humanas como benefícios 

realizadores.  

 

 

 

3.8. Mais questões sobre a concepção de bem jusnaturalista 

 

 

A reflexão estabelecida acima sobre as duas principais conotações dos bens 

humanos básicos (relembrando, bem enquanto benefício inteligível e bem enquanto 

perfeição) demanda uma reflexão mais pontual e decisiva sobre a proeminência do 

bem inteligível frente aos sentimentos e emoções. Neste ponto de nossa 

investigação, já temos as ferramentas suficientes para encarar essa questão 

decisiva e lançar mão dos argumentos finais em prol da concepção de bem 

defendida pelo jusnaturalismo de Finnis. Para tanto, elucidaremos, a seguir, a 

diferença substancial que existe entre bem enquanto experienciado e bem enquanto 

inteligível, procurando reafirmar ou confirmar o status ontológico primordial do 
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segundo sobre o primeiro. Logo em seguida, concluiremos essa elucidação a partir 

de uma consideração sobre a inteligibilidade que os bens humanos conferem à 

ação, buscando evidenciar que as emoções e os sentidos sozinhos não dariam 

conta dessa tarefa. 

 

 

3.8.1. Bem enquanto experienciado e bem enquanto inteligível 

 

 

Segundo Finnis (2012, p. 142), “Tudo na Ética depende da diferenciação 

entre o bem enquanto experienciado e bem enquanto inteligível.” Isso porque, na 

visão do autor, é justamente a compreensão do status fundacional do bem enquanto 

inteligível que explica a normatividade prática. A ideia é que, sem essa estrutura 

inteligível, o próprio sentido de “bem” é perdido. Pois o que explica qualquer tipo de 

bem a ser desejado, antes dos desejos sensíveis que simplesmente ocorre de a 

pessoa ter, são os bens inteligíveis. Passemos agora a refletir sobre esse 

argumento. 

A filosofia moral contemporânea se mostra de acordo, pelo menos em termos 

gerais, com a tese de Hobbes, Locke e Hume segundo a qual a razão não possui 

nenhum papel na fundamentação na normatividade prática. Antes, esse papel seria 

dos desejos ou emoções das pessoas (FINNIS, 2012, p. 27-30). Nessa perspectiva, 

a razão seria apenas um instrumento para garantir satisfações, desejos, emoções 

etc. (Ibidem, p. 32). Esse subjetivismo (ou emotivismo) tal como aparece em 

Hobbes, Locke e Hume, encontra nos desejos sensíveis e nos sentimentos o 

fundamento da ética. Em verdade, poderíamos dizer que esses desejos e 

sentimentos são tratados como os desejos e sentimentos humanos, isto é, como 

sendo desejos ou emoções “antropológicas”. Assim, eles podem ser encarados 

como fatos naturais sobre a natureza humana (Ibidem, p. 33). Essa forma de 

conceber a natureza humana é manifestamente distinta da visão jusnaturalista [de 

Finnis] segundo a qual a natureza humana é descoberta através dos bens humanos 

básicos.  

Com efeito, para Hobbes, Locke e Hume, termos como, por exemplo, bom e 

ruim, certo e errado, justo e injusto, etc. são apenas expressões de aprovação ou 

reprovação subjetiva. Para eles, não é possível falar de certo ou errado sem falar de 
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algo que se restringe apenas à sensação que a pessoa tem frente a uma ocorrência 

do mundo – uma sensação que não é uma “coisa” como as demais coisas desse 

mundo, mas que é, antes, puramente subjetiva. Portanto, não existem valores 

objetivos, e o papel da razão é meramente instrumental: ela apenas calcula quais 

meios são melhores e mais eficientes para se atingir os fins subjetivos que as 

pessoas almejam.  

Assim, segundo a visão esboçada acima, para explicar a fundamentação da 

ética é preciso explicar a conexão desses desejos com a natureza humana. Ocorre 

que, como sublinha Finnis (2012, p. 27-9), aqueles autores simplesmente reduziram 

esses desejos à própria natureza humana, expondo-se embaraçosamente a um 

problema que o próprio Hume teria notado, qual seja: o problema da falácia 

naturalista. Pois como explicar os desejos da natureza humana senão a partir de 

uma descrição desses desejos e/ou dessa natureza?  

Mackie, como um seguidor contemporâneo desse tipo de subjetivismo, tentou 

contornar o problema dizendo que, embora os nossos juízos morais não sejam 

objetivos, sendo apenas meras projeções dos nossos sentimentos, o processo de 

objetivação pode, contudo, ser socialmente útil (Ibidem, p. 28). No entanto, a gama 

de pressuposições de que Mackie se vale no exato instante em que afirma a sua 

tese a objetificação já comprovam que os valores não são tão subjetivos assim: 

afinal, ele certamente está supondo que o conhecimento é um bem a ser realizado e 

buscado, e que a ignorância um mal a ser evitado.  

Ora, é fato que filósofos como Mackie não compreenderão a concepção de 

bem por trás do princípio prático que diz que “o conhecimento é um bem a ser 

realizado e buscado, e a ignorância um mal a ser evitado”. Pois, para eles, o termo 

“bem” só faz sentido por causa dos sentimentos, afetos, desejos etc. que as pessoas 

têm. Filósofos céticos e subjetivistas como Mackie não vislumbram diferença alguma 

entre o bem enquanto experienciado e o bem enquanto inteligível – em verdade, 

para eles, este último não é mais que uma quimera. Mas, como destacamos antes, 

Finnis afirma (Ibidem, p. 142) que: “Tudo na Ética depende da diferenciação entre o 

bem enquanto experienciado e bem enquanto inteligível.” O ônus do argumento 

repousa, evidentemente, na justificação do bem inteligível como um bem mais 

fundamental e estruturador.  

Segundo Finnis (Ibidem, p. 35), a forma mais eficiente de compreender a 

concepção de bem fundamental sob a qual a pessoa está agindo (isto é, a 
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concepção inteligível), é através da pergunta: “O que você está fazendo?”. Na 

verdade, essa pergunta tem o poder de evidenciar o bem ou bens irredutíveis com 

base nos quais a pessoa está agindo. Como diz o autor: 

 
 

Em suma, nesse tipo de caso padrão, a pergunta “O que você está 
fazendo?” é a pergunta “Por que você está...?”, e essa pergunta é 
respondida, de modo relevante, não simplesmente apontando para 
apontando para algum estado de meus sentimentos, emoções ou “desejos”, 
mas, primariamente, por meio da referência à ação que, ao ser descrita, 
torna-a inteligível como uma oportunidade, i.e., como tendo um motivo, i.e., 
como um bem (não necessariamente moral!), i. e., uma coisa boa de se 
fazer... agora. (FINNIS, 2012, p. 35) 

 
 
Ou seja, o comportamento das pessoas pode ser compreendido através de 

uma concepção de bem ulterior. Não se trata de descobrir essa concepção através 

da mera descrição do comportamento184. Trata-se, antes, de olhar para a ação (o 

que, é claro, envolve sua descrição) e compreender o que a move, isto é, qual o 

motivo fundamental que a explica mais plenamente. 

Com efeito, atentar para a ação pessoa, buscando sondar qual razão ou 

motivo explica melhor sua ação, pode no conduzir a uma concepção de bem ulterior 

em sua ação. Finnis afirma que as pessoas costumam agir com base em descrições. 

(E não apenas descrições “teóricas”, “contemplativas”, mas também práticas, 

“diretivas”. Isto é, descrições que envolvem propósitos práticos, concepções de que 

“seria bom...” obter tal e tal coisa [Ibidem, p. 34]). Como diz Finnis (2012, p. 45): 

“Uma vez concebidos desse modo os objetos da nossa ação, isto é, querendo-os e 

escolhendo-os com base em alguma descrição, entendemos que as descrições, ou 

constituem ou podem ser subsumidas a concepções ainda mais gerais [...]”. Esses 

fins genéricos são justamente as formas de bem irredutíveis da ação.  

Dizer que essas formas irredutíveis de bem são formas inteligíveis não 

significa dizer que as emoções não têm importância. Muito pelo contrário. Como diz 

o autor: “Mas, em cada caso, há tipicamente um aspecto emocional da participação 

em um ou outro desses bens, e essa emoção ou sentimento é um aspecto da sua 

realidade enquanto bem humano.” (FINNIS, 2012, p. 48). É fato que essas emoções 

                                                           
184

 Ou seja, Finnis não é um behaviorista. Aliás, ele se vale de uma distinção terminológica entre 
“comportamento” (como um evento na ordem da natureza) e “ação” no sentido de escolha deliberada 
em vista de um propósito (portanto, algo da ordem da moralidade) (FINNIS, 1998, p. 53, n. n). 
Enquanto descritivistas, os behavioristas estão preocupados com a ação humana apenas no sentido 
de “comportamento”.  
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podem instrumentalizar as razões para ação, transformando-as em “racionalizações” 

que servem para propósitos irrazoáveis (FINNIS, 1998, p. 74-5). Essas 

racionalizações são as típicas justificações emocionais que os seres humanos 

lançam mão para justificar suas motivações irrazoáveis: alguém pode alegar, por 

exemplo, que, mesmo estando com a glicose bastante alta, “merece” comer um 

doce depois de um longo dia de trabalho. É claro que as pessoas não são razoáveis 

o tempo inteiro. No entanto, a teoria serve para nos orientar e esclarecer. E, quando 

mais razoáveis formos, mais floresceremos como seres humanos. Pois, “Somos 

animais, mas inteligentes.” (FINNIS, 2011a, p. 212). 

 

 

3.8.2. Considerações sobre a inteligibilidade da ação 

 

 

Segundo a perspectiva fundacional da concepção de bem finnisiana, a ação 

humana não é um mero mover-se de um ponto para outro; não é exatamente a 

mesma coisa que o transcurso de um movimento físico que apenas passa por 

momentos ou tempos: T1... T2... T3... Enquanto um ser natural, é claro que o 

homem move-se de acordo com sua natureza biológica, e, portanto, de acordo com 

certo transcurso físico. Se sentirmos sede, e tivermos a possibilidade de nos servir 

de um copo de água potável, a princípio não temos nenhuma razão para não nos 

movermos até tal copo de água, e matar nossa sede. Todavia, na concepção de 

razão prática de Finnis, o mover-se do homem, sua ação, não diz respeito apenas 

ao movimento que surge de seus instintos e impulsos, mas também – e, sobretudo – 

ao agir com sentido. Isso significa dizer que a ação humana não é meramente um 

transcurso de movimento instintivo cego, ou completamente incognoscível, ou uma 

loucura; mas que, antes, a ação humana é um mover-se inteligente, algo que possui 

sentido, e a chave para o entendimento disso está no caráter fundacional razão 

prática: o ponto forte da tese de Finnis é, com efeito, que a razão prática, através de 

seus primeiros princípios fundacionais, evidencia uma série de horizontes inteligíveis 

de ação, finalidades, transcursos inteligíveis que dão sentido à ação ao mostrar que 

ela se dirige a algo inteligível (FINNIS, 2011a, p. 2). Esse algo inteligível está 

precisamente nos bens humanos básicos que os primeiros princípios da lei natural 

prescrevem como coisas boas a serem buscadas e realizadas (e seu oposto 
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evitado). Mas encarar a ação humana sob tal ponto de vista não seria o mesmo que 

destituí-la de sua espontaneidade? 

É evidente que Finnis não desconsidera os impulsos ou paixões que afetam o 

homem. Inclusive, ele reconhece que os sentimentos desempenham um papel 

fundamental na realização humana através dos bens humanos básicos, pois: “há 

tipicamente um aspecto emocional da participação em um ou outro desses bens, e 

essa emoção ou sentimento é um aspecto de sua realidade enquanto bem humano” 

(FINNIS, 2012, p. 48). O que está sendo afirmado aqui é que, antes de tudo, a ação 

humana só possui sentido em razão de certos pontos inteligíveis, e não por causa 

de impulsos, paixões ou sentimentos. Ou seja, estamos falando da esfera 

fundacional da ação humana, sem a qual não entenderíamos o motivo de ter 

sentimentos e emoções. Pode parecer que essa alegação de inteligibilidade é algum 

retrocesso filosófico, e que faz muito mais sentido pensar no aspecto fundacional da 

razão prática da perspectiva de impulsos, sentimentos e paixões, tal como Hume 

queria. Mas será que é mesmo assim?  

A inteligibilidade que o bem em nível primário confere à ação talvez fique mais 

clara quando imaginamos uma ação que carece dela. Ora, uma ação sem pontos 

inteligíveis orientadores e norteadores sequer pode ser concebida pela inteligência, 

pois esta está sempre visando cursos de ação cujo fundamento depende de alguma 

inteligibilidade. No entanto, podemos refletir sobre algo como: se vemos uma pessoa 

caminhando em uma determinada direção, e perguntamos a ela onde ela está indo, 

o que devemos esperar? Ora, seres humanos inteligentes, quando questionados, 

costumam dar respostas que elucidam (ao menos de alguma forma – pois a pessoa 

pode ser sarcástica) o que querem fazer ou estão fazendo. Se a pessoa do nosso 

exemplo fictício respondesse: “A, b, c”, o que deveríamos pensar? “A, b, c”, a 

princípio, não responde a pergunta sobre onde ela está indo. Queremos saber a sua 

razão para agir daquele modo. Ela, contudo, nos forneceu uma resposta cujos 

elementos inteligíveis não estão nada claros – e tal é a obscuridade dessa resposta 

que certamente estamos justificados em supor, à primeira vista, que ela possui 

alguma demência. 

 Como nossa inteligência é guiada por inteligibilidades, é natural que 

venhamos a nos esforçar para tentar chegar a alguma conclusão sobre o que a 

pessoa queria dizer com “A, b, c”. Isso porque, sabemos que os seres humanos 

possuem propósitos práticos. Ora, esta pressuposição da qual nos valemos em 
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nossa orientação prática no mundo já dá considerável testemunho em prol da 

inteligibilidade do bem. Pois, se os seres humanos possuem propósitos práticos, e a 

inteligência humana é guiada por inteligibilidades, por que os propósitos práticos não 

estariam também fundados em inteligibilidades?  

Suponha que uma pessoa, que está assistindo a uma palestra sobre direito 

natural, de repente se levanta de sua cadeira, vai até um canto do auditório, e 

começa a cacarejar como uma galinha, fazendo ainda gestos estranhos. Frente a tal 

cena, é óbvio que os demais presentes no auditório perguntarão: Por que ela está 

fazendo isso? Qual o sentido desse comportamento? Se a ação humana fosse um 

mover-se sem sentido e um mero transcurso físico, é evidente que essas perguntas 

não surgiriam. Mas elas surgem; e antes mesmo de todas as convenções sociais a 

respeito do bom comportamento e da educação (cuja existência, aliás, é totalmente 

razoável), a explicação para isso está na razão prática, na esfera “fundacional” da 

ação humana. Agimos com sentido porque nossa inteligência prática nos dirige 

através de uma série de cursos inteligíveis de ação, cursos que se caracterizam por 

uma finalidade, isto é, um propósito que tem sentido por alguma razão. Ora, a tese 

jusnaturalista de Finnis defende que o que dá sentido à ação, suas razões básicas, 

são os bens humanos básicos aos quais a razão prática dirige; pois eles são os 

fundamentos inteligíveis sobre os quais toda a ação está fundada e sem os quais 

nenhum curso de ação com sentido seria possível. Portanto, o que dá sentido à 

ação é precisamente o seu ponto inteligível, a razão básica pela qual ela se dirige – 

algo bom em sentido fundacional. Assim, tomar um copo de água é uma ação que 

faz sentido não só porque mata a sede na medida em que confere uma sensação de 

saciedade, mas porque a vida e a saúde são bens dignos de serem buscados e 

realizados; assistir uma palestra sobre direito natural sem ser interrompido por um 

louco, também faz sentido não só porque é agradável ouvir a voz de um ser humano 

sem ser interrompido, mas, fundamentalmente, porque o conhecimento é um bem 

digo de ser buscado e realizado (e mesmo se direito natural fosse infundado, seria 

bom saber isso para não cair na ignorância de defender algo falso e enganoso); do 

mesmo modo, até mesmo cacarejar como uma galinha em um auditório onde 

pessoas sérias estão investindo o seu tempo para comunicar ideias que lhe são 

valiosas, fazendo um papel de louco ou insensato, poderia ter um ponto interno de 

inteligibilidade, ainda que a ação seja deveras extravagante e talvez não razoável, 

se a pessoa em questão tivesse algum propósito ulterior em mente – talvez 
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obscurecido pela atitude louca –, como ridicularizar o direito natural por ele ser falso 

e levar as pessoas à ignorância, ou pretender expressar alguma espécie de senso 

estético inovador – uma vez que a apreciação estética e a beleza também são 

coisas valiosas de se buscar e realizar. Deixando a razoabilidade da ação 

extravagante e possivelmente desrespeitosa de lado, a questão é que só é possível 

perscrutar algum sentido na ação de alguém, mesmo o aparentemente louco que de 

repente começa agir de forma bizarra, porque nos guiamos por horizontes 

inteligíveis de ação, e porque esses horizontes se instanciam em objetos que são 

bons e dignos de serem buscados e realizados para qualquer um. Ou seja, só é 

possível perscrutar algum sentido na ação de alguém, seja quem for e em qualquer 

situação, porque procuramos pelas suas razões básicas, seus propósitos, os quais, 

segundo Finnis, partem de bens humanos básicos ou fins genéricos que dirigem a 

ação humana185.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
185

 É necessário reconhecer que todos os exemplos empreendidos nesta seção foram diretamente 
inspirados nos exemplos dos quais Finnis lança mão (2012, p. 33-7) para elucidar como uma 
explicação emocional da ação é insuficiente e depende de uma concepção de inteligibilidade.  
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Considerações Finais 

 

 

A relação entre as circunstâncias particulares e contingentes da vida humana 

e os princípios gerais e necessários do pensamento prático certamente constitui 

uma das maiores dificuldades da investigação ética. Pois, se cada situação envolve 

uma particularidade e contingência absolutamente singulares, como pode haver 

princípios gerais que as expliquem e justifiquem? Esse problema também se 

relaciona com o problema da fundamentação racional ou emocional da ética. Isso 

porque, cada pessoa possui suas próprias preferências subjetivas e tendências 

congênitas (como temperamento, histórico emocional, etc.), e cada contexto 

particular de ação e decisão engendra uma série de contingências que apenas os 

envolvidos vivenciam. Se esses envolvidos forem céticos, relativistas ou 

subjetivistas, dificilmente aceitarão que uma razão externa à sua situação particular 

possa a justificar ou condenar moralmente.  

De fato, a natureza contingente das situações cotidianas e a dimensão 

subjetiva da individualidade das pessoas são pontos incontornáveis para qualquer 

investigação ética. Todavia, essas dificuldades servem muito mais para motivar a 

ética do que para rechaçá-la de antemão. É claro que, por assumirem tais 

dificuldades como insuperáveis, os filósofos céticos, relativistas ou subjetivistas 

entendem a referida investigação como uma questão ou de descobrir métodos que 

estabeleçam regras mínimas para que todos sigam suas preferências subjetivas 

sem interferir na busca dos demais, ou de esclarecer os motivos subjetivos que 

levam as pessoas a agir, a fim de convencê-las a respeitar os mesmos motivos na 

vida dos outros. Mas não é assim que filósofos motivados pelas teorizações 

jusnaturalistas oriundas de Platão, Aristóteles e Tomás de Aquino pensam a 

investigação ética. Antes, eles pensam-na como uma busca pelo bem e pela 

realização humana, isto é, uma busca pela realização de cada indivíduo particular 

enquanto ser humano. Sob essa perspectiva, a ética não é apenas um conjunto de 

regras sobre o que se pode fazer ou não fazer, mas versa, fundamentalmente, sobre 

o que deve ser feito para que os seres humanos alcancem sua plenitude e sejam 

tudo aquilo que podem ser enquanto tais. Não é que ela suprima a identidade e 

subjetividade individual de cada um. Antes, ela explica os elementos valiosos de 

cada trajetória individual a partir de uma ideia de bem geral. Por exemplo: não é a 
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apenas a história particular de John Mitchell Finnis enquanto um filósofo reconhecido 

que o torna satisfeito: antes, essa satisfação é possível porque o conhecimento é um 

bem estimado pelas pessoas. Sem o valor do conhecimento, a história particular de 

John Mitchell Finnis como filósofo não existiria. Assim, sua satisfação enquanto 

filósofo é realmente compreendida quando se compreende que o conhecimento é 

um aspecto do florescimento humano.  

Assim, os filósofos motivados pelo jusnaturalismo clássico não pretendem 

menosprezar a subjetividade e a contingência que permeiam a ação e a condição 

humana. Antes, sua pretensão é a de elucidar os fundamentos inteligíveis que 

permitem a compreensão dessa subjetividade e dessa contingência. Para eles, são 

esses mesmos fundamentos inteligíveis que garantem o pensamento prático. Ora, a 

simples capacidade de conceituar essas esferas da realidade humana, 

“subjetividade” e “contingência”, já demonstra uma capacidade de generalização 

tipicamente racional. Os filósofos céticos, relativistas ou subjetivistas não negam 

isso. Antes, o que eles negam é que essa capacidade faça sentido (em termos 

fundacionais) na dimensão ética, simplesmente porque essa dimensão é uma 

dimensão de valores, e valores são subjetivos. Assim, um dos grandes desafios dos 

filósofos jusnaturalistas, senão o maior de todos, é explicar como a razão pode 

desempenhar um papel fundacional nessa dimensão que parece ser inteiramente 

emocional. 

As famosas críticas de Wittgenstein à ética resumem muito bem as 

dificuldades esboçadas acima. Na verdade, talvez Wittgenstein seja o grande 

responsável por popularizá-las na filosofia acadêmica do séc. XX. Suas críticas à 

ética são basicamente extensões de sua metodologia, a qual se constitui como uma 

elucidação dos limites que a linguagem impõe à investigação filosófica. No que toca 

à ética, o problema que essa metodologia levanta é, resumidamente, o seguinte: as 

proposições da linguagem humana descrevem apenas fatos; logo, quando tentamos 

fazer ética, afirmando proposições gerais sobre o que é bom, estamos 

manifestamente extrapolando os limites descritivos da linguagem (WITTGENSTEIN, 

1965, p. 12).  

Essa tese se encontra na obra “A Lecture on Ethics” (1965) de Wittgenstein. 

Talvez possamos considerá-la como uma espécie de sofisticação lógica do 

subjetivismo ético de Hume, uma sofisticação que se deve em larga medida à 

influência da filosofia da análise de Moore. É claro que Wittgenstein não dá o passo 
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que Hume dá, a saber, o passo de considerar que a fundamentação emocional da 

ética pode ser conhecida pelo conhecimento dos sentimentos de simpatia e 

desaprovação que são inerentes à natureza humana (FINNIS, 2011a, p. 125). Ainda 

assim, Wittgenstein está plenamente de acordo com a ideia humiana de que a 

dimensão dos valores éticos é totalmente subjetiva, uma vez que não diz respeito a 

estados de coisas objetivos (isto é, do mundo externo)186.  

Ora, é fato que há um radicalismo da crítica de Wittgenstein que nem todos os 

filósofos céticos, relativistas ou subjetivistas aceitam. No entanto, sua influência no 

ceticismo ético é visível até os dias atuais. Entrementes, não obstante às críticas de 

Wittgenstein, poderíamos explorar muitas outras variantes do ceticismo ético 

oriundas de Hobbes, Locke e Hume. No entanto, tal não se faz necessário, pois o 

que está sempre em jogo é, em última análise, um ceticismo quanto à 

fundamentação racional da ética. A questão sempre é: pode a razão humana estar 

na base de um fenômeno subjetivo e cujo produto é totalmente “alheio” ao mundo 

empírico? Sendo assim, o ônus da prova reside no potencial prático-normativo da 

razão.  

Na visão dos céticos, relativistas ou subjetivistas, o “bem” diz respeito apenas 

a algum tipo de sentimento ou desejo sensível que a pessoa pretende satisfazer 

através de meios eficientes. A razão entra apenas nesse segundo momento de 

elencar os meios e as melhores estratégias para se atingir aquilo que a pessoa quer. 

A grande questão colocada por John Finnis é: são esses sentimentos e desejos 

sensíveis suficientes para explicar a concepção de bem sob qual a pessoa está 

agindo? Gozam eles de um potencial prático-normativo genuíno? 

Abordagens metaéticas tendem a justificar o subjetivismo quanto ao bem 

apelando para uma análise do pensamento prático em primeira pessoa. Segundo 

tais abordagens, uma vez que as pessoas agem em vista do prazer ou da satisfação 

de desejos particulares, elas agem sempre com base em descrições tais como: “Eu 

desejo obter P porque gosto de P”; “Eu pretendo obter Q porque acredito que Q me 

fará bem”; etc. Ou seja, elas sempre agem na esperança de obter satisfações 

subjetivas. Logo, a análise da ponderação moral em primeira pessoa nos mostra 

                                                           
186

 Todavia, é fato que o ceticismo ético de Wittgenstein vai além daquele apresentado por Hume. 
Pois Wittgenstein afirma claramente que as proposições éticas não podem ser verdadeiras nem 
falsas, já que tratam de valores, e valores não são verdadeiros nem falsos. Sendo assim, a conclusão 
é que a ética não pode ser uma disciplina filosófica, mas apenas uma prática humana – não é algo 
para ser teorizado, mas para ser mostrado e vivenciado. 
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que: se estamos habilitados a falar em alguma concepção de bem, tratar-se-á tão 

somente de uma concepção sobre satisfações subjetivas. A partir desse tipo de 

concepção de bem, por conseguinte, surgirão regras morais meramente 

regulatórias, do tipo: “ninguém deverá frustrar as satisfações subjetivas dos demais”. 

Com base no pensamento de John Finnis, contudo, devemos dizer que esse 

argumento é insuficiente. 

Em primeiro lugar, é insuficiente porque o simples fato de uma pessoa 

conhecer apenas a dimensão emocional da ética não exclui de imediato a 

possibilidade de uma explicação fundacional sobre o bem humano. Tomás de 

Aquino já alertava que existem algumas proposições que só são evidentes para os 

sábios (FINNIS, 2007a, p. 43). Ora, não é porque as pessoas iletradas 

desconhecem, por exemplo, equações matemáticas de terceiro grau, que essas 

equações não existam e não possam ser aprendidas. Em segundo lugar, o 

argumento subjetivista da primeira pessoa também é insuficiente porque a 

fundamentação da ética não precisa repousar na consciência que as pessoas têm 

ou não das verdades éticas. As proposições que são evidentes apenas para os 

sábios não têm sua justificação no fato de que os sábios as conhecem. Antes, os 

sábios as conhecem porque elas são evidentes. Ademais, se as verdades morais 

falam da ação humana de pessoas inteligentes e razoáveis, é plausível esperar que 

haja pessoas inteligentes e razoáveis que nos deem exemplos dessas verdades – 

como no caso do spoudaios aristotélico (FINNIS, 2007a, p. 28-9).   

O que parece ser o cerne do argumento de John Finnis – sendo, em suma, o 

que este trabalho tentou elucidar –, é que toda a concepção de que “algo seria/é 

bom” depende, fundacionalmente, de certos elementos inteligíveis. “Inteligíveis” é 

uma palavra que causa grande desgosto aos filósofos céticos, relativistas ou 

subjetivistas de nosso tempo. Esse estranhamento, contudo, pode ser amenizado se 

eles compreenderem que postular elementos “inteligíveis” na fundamentação da 

ética não significa rechaçar o seu aspecto circunstancial. Como vimos no segundo 

capítulo deste trabalho, a metodologia de Finnis prevê uma interdependência mútua 

entre as ciências descritivas e as teorias normativas. Segundo essa perspectiva, não 

é possível obter resultados éticos satisfatórios sem recorrer às considerações 

descritivas de ciências como a sociologia ou a antropologia filosófica. O que Finnis 

não admite, é que a ética seja reduzida a uma coletânea de descrições avalorativas 

(value-free), por mais consensuais e estabelecidas que sejam essas descrições. 
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Não podemos derivar um “deve” de um “é”. Por isso, a justificação da ação e das 

instituições demanda sempre uma sólida teoria normativa como ponto de partida.  

 Com efeito, a metodologia normativo-descritiva de Finnis demonstra que a 

ética pode, sim, acomodar as particularidades e as contingências da História e do 

mundo concreto. Se o relativista se ativer com cuidado a tal metodologia, talvez 

possa entender que o fato das culturas divergirem sobre a importância dos bens 

humanos básicos, geralmente estimando mais uns do que outros, e mesmo 

negligenciando completamente muitos deles, não conflita em nada com a teoria 

normativa jusnaturalista que os explica. A lei natural não é algo como uma tentativa 

de padronizar todas as pessoas e todas as culturas. Antes, ela afirma que os bens 

humanos básicos são oportunidades humanas cujas possibilidades de realização e 

de engajamento são ilimitadas. Como diz Finnis (2007a, p. 71): “Em vez de restringir, 

sugerem novos horizontes para a atividade humana.” Assim, a teoria jusnaturalista 

finnisiana admite, de fato, um espaço para uma relatividade circunstancial, desde 

que essa relatividade seja um mero fato histórico e não se constitua como uma 

motivação para as pessoas serem irrazoáveis. Se o relativista aceitar isso, então 

podemos convidá-lo a considerar o próximo passo. 

Pois a metodologia normativo-descritiva supramencionada visa, acima de 

tudo, um ideal de florescimento humano (FINNIS, 2011e, p. 419). Esse ideal pode 

ser em muito beneficiado pela constatação de que civilizações inteiras foram 

construídas em cima da virtude, do casamento, da arte, da amizade, dos jogos, da 

religião, da excelência no trabalho, etc. Contudo, ele demanda que essa constatação 

progrida com base em uma teoria normativa, a qual habilitará uma avaliação (um 

“balanço”) dos acertos e dos erros daquelas civilizações. Esse ideal, todavia, não é 

algo com um começo ou fim definido. Se a razão humana pode descobrir as formas 

básicas de florescimento humano, então seres humanos racionais buscarão 

florescer e promover o florescimento em suas comunidades. Não há razões para 

conceber a humanidade como caminhando necessariamente para o progresso; e 

também não há razões para concebê-la como caminhando necessariamente para a 

ruína (FINNIS, 1998, p. 40). Assim, podemos dizer que a história do florescimento 

humano se confunde com a própria história da ação humana, ora atingindo a 

excelência em muitos aspectos realizadores, como a arte, a virtude, a religião, etc., e 

ora incorrendo em barbáries quanto à vida, à amizade e muitos outros aspectos da 

felicidade humana.  
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Tal como este trabalho se propôs a evidenciar, o argumento central de Finnis 

para a compreensão dos tipos gerais de bem que subjazem à ação humana é o 

argumento da inteligibilidade inerente ao bem. Como Tomás de Aquino já deixou 

claro em seu tratado da lei na Suma Teológica (I-II q. 94, a.2), a diretiva mais básica 

da ação humana é lei natural que diz que “o bem é para ser perseguido e buscado, e 

o mal é para ser evitado”. Vista desta perspectiva formal, a lei natural tomista parece 

inquestionável. Afinal, quem poderia questionar que toda ação humana visa algum 

bem? A grande questão é saber quais são as formas básicas de bem, ou melhor, 

quais são as formas básicas do bem, que podem servir como guias e critérios de 

justificação moral. Ora, logo após postular a forma geral da lei natural, Tomás de 

Aquino afirma que as formas do bem humano são compreendidas pela razão a partir 

das inclinações naturais humanas. Neste ponto, muitos daqueles que aceitaram a 

forma geral da lei natural dão um passo atrás. Aqui começam as controvérsias, 

dentre as quais, entre os tomistas, a mais acirrada é aquela entre voluntaristas e 

intelectualistas.  

Diferentemente dos voluntaristas, John Finnis sustenta que as formas de bem 

que a razão conhece são formas inteligíveis, isto é, bens inteligíveis que dão sentido 

a qualquer coisa (ação, disposição, oportunidade, vantagem, objetivo, propósito, 

etc.) que se pode considerar um bem. A análise dessas formas de bem inteligível 

recorre inevitavelmente à experiência e prontidão intelectual da pessoa que está a 

realizando. Entretanto, existem várias maneiras de o indisposto intelectualmente 

e/ou imaturo moralmente se aperceber das formas inteligíveis irredutíveis que 

permeiam a ação humana. A mais convincente delas, como tentamos evidenciar 

neste trabalho, é a tentativa de sondar como os bens irredutíveis podem conferir 

inteligibilidade à ação humana. Neste caso, podemos entender a palavra 

“inteligibilidade” como “sentido”, “finalidade inteligente”, “objetivo que torna 

cognoscível um dado curso de ação”. Trata-se de um elemento da cognição humana 

que se volta para a ação.  

Aqui vale a analogia com a razão teórica: pois podemos entender que é o 

princípio de não-contradição confere inteligibilidade à investigação teórica. Em todo 

juízo sobre o que é o caso está implícito o princípio de que algo não pode ser e não 

ser ao mesmo tempo. Seria impossível afirmar qualquer coisa sem a inteligibilidade 

do ser que o princípio de não-contradição postula. Ele demonstra, pois, que essa 

inteligibilidade básica é o alicerce de toda investigação teorética com sentido. Ora, 
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se o pensamento voltado para o que é caso é sustentado por princípios básicos que 

conferem inteligibilidade à investigação teórica, por que o pensamento prático sobre 

o que deve ser feito não seria igualmente sustentado por princípios básicos que 

conferem inteligibilidade a essa investigação e à ação humana?  

Conceber o bem humano a partir dessa perspectiva intelectualista fundacional 

não é algo atraente para a cultura ético-filosófica dos nossos tempos. No entanto, os 

argumentos de Finnis convidam os filósofos morais a considerarem a dimensão 

inteligível da experiência prática e explicarem como poderíamos pensar uma outra 

forma de fundamentação ética. É claro que é possível empreender investigações 

alternativas mais rasas (no sentido de serem não-fundacionais e não-

intelectualistas). No entanto, uma vez confrontado com a concepção de bem 

inteligível defendida por Finnis, o cético não pode simplesmente “mudar de assunto”. 

Ele pode apelar ao argumento de que essa visão fundacional, mesmo explicando a 

inteligibilidade da ação e a fundação da normatividade moral, é profunda demais 

para justificar tanto as ações individuais quanto as instituições políticas e legais de 

uma comunidade política. É preciso reconhecer que esse apelo tem sua força. No 

entanto, essa força só existe de uma perspectiva exclusivamente metaética. Isso 

porque, o trabalho de Finnis não é algo como um “idealismo”. Sua obra está repleta 

de bons exemplos sobre o papel dos bens humanos básicos na vida das pessoas e 

das instituições. Assim, apelar para peculiaridade que a ideia de “bem inteligível” 

possui é olhar para uma teoria substantiva como se fosse apenas uma teoria 

epistemológica. Finnis certamente faz metaética. Contudo, ele critica duramente as 

tentativas de reduzir a ética a uma análise lógica e linguística (FINNIS, 2012, p. 4). 

Assim, ele não está disposto a fazer metaética sem teoria normativa – mesmo sem 

antropologia, como sua metodologia prevê. Falar dos bens humanos básicos 

enquanto “inteligibilidades práticas” certamente envolve uma disposição filosófica 

que não é preciso esperar da pessoa comum que espera poder, por exemplo, 

garantir uma boa educação aos seus filhos. Da mesma forma, também não 

esperamos que a pessoa que pretende investir em uma carreira de jogador 

profissional de pocker diga que está fazendo isso porque o jogo é um aspecto básico 

da realização humana.  

Enfim, se vivemos num mundo onde os filósofos podem realmente 

desacreditar uma dada proposta filosófica porque a julgam complexa demais, então 

vivemos num mundo em que a filosofia deve ser repensada. É fato que a ética trata 
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dos assuntos da vida cotidiana. Somos nós, aqui e agora, que temos que decidir, por 

exemplo, se aceitaremos que o Estado ofereça uma educação de péssima qualidade 

às pessoas ou se reivindicaremos uma solução inteligente e viável. Somos nós, aqui 

e agora, que temos que decidir, por exemplo, se reservaremos o final de semana 

para assistir uma peça de teatro ou se escolheremos fazer uma caminhada ou ler 

um determinado livro. “É melhor, nesta ocasião, ir para casa estudar ou ouvir os 

problemas de meu amigo?”; “Devo tomar este refrigerante ou não?”; “Devo falar a 

verdade sobre esse assunto?”; etc. Estamos sempre tomando decisões no presente. 

A teoria jusnaturalista não nega nem se afasta disso. Muito pelo contrário. Os 

princípios básicos da lei natural não servem apenas para explicar os fundamentos 

daquelas decisões (que são sempre, em última instância, decisões sobre bens 

humanos básicos que podem ser razoáveis, isto é, coerentes com os mesmos, ou 

não). Acima de tudo, trata-se de uma teoria sobre como atingir o florescimento 

humano na vida individual e social. Não se trata apenas de estabelecer normas 

sobre os limites da ação humana, sobre o que é legalmente danoso para outrem e o 

que não é. Antes, trata-se de uma teoria que mostra que o prejuízo só existe porque 

os seres humanos almejam certos bens básicos. Assim, o prejuízo não é mais 

apenas uma visão egoísta sobre uma privação particular, mas uma forma de deixar 

de se realizar humanamente. Por conseguinte, a ética não é mais vista como mero 

artifício contra o egoísmo, mas como uma via para a plenitude humana.  
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